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X1 OXY REMOVER

OPIS Sredstvo za predhodno obdelavo oksidativnih madežev na osnovi aktivnega kisika

LASTNOSTI Zelo učinkovito za odstranjevanje oksidativnih madežev, kot so madeži čaja, kave, vina, krvi, 
sadja, trave, sladoleda, paradižnika, plesni itd.
Zmanjša odstotek zavrženega perila in prispeva k podaljšanju njegove življenjske dobe, saj 
se lahko izognemo večkratnemu ponovnemu pranju 
Varna uporaba na belem in barvnem perilu

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Izdelek je pripravljen za uporabo. Izdelek nanesite neposredno na madež in pustite delovati 
od 5 do največ 15 minut. Po potrebi uporabite ščetko, da izdelek podrgnete po madežu. 
Madež zmočite s hladno vodo in perilo vstavite v pralni stroj z običajnim programom pranja, 
ki se uporablja za to vrsto tkanine.

SPECIFIKACIJE Videz: Prosojna brezbarvna tekočina
pH: 4,0 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam in sončni svetlobi. Dodatne podatke o 
uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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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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