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QUALITY

RO

1814

X1 OXY REMOVER

DESCRIERE Soluţie de pretratare pentru pete oxidabile pe bază de oxigen activ

CARACTERISTICI Foarte eficient pe petele oxidabile cum ar fi cele de ceai, cafea, vin, sânge, fructe, iarbă, 
îngheţată, roşii, mucegai etc.
Reduce uzura şi contribuie la prelungirea duratei de viaţă a rufelor evitând spălările continue 
Sigur pe rufe albe şi colorate

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Produsul este gata de utilizare. Aplicaţi produsul direct pe pată şi lăsaţi să acţioneze timp de 
5 până la maximum 15 minute. Dacă este necesar, frecaţi produsul pe pată cu o perie. Udaţi 
pata cu apă rece, apoi puneţi în maşina de spălat şi alegeţi programul de spălare folosit în 
mod obişnuit pentru tipul de ţesătură pretratată.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Incolor
pH: 4,0 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme şi expunerea la soare. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi 
eliminarea, consultaţi fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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N CODE 1814 EAN 8054633830604
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,515 Oz. 18,17
Box x Pit 130
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