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X1 OXY REMOVER

PËRSHKRIMI Paratrajtues për njollat e oksidueshme me bazë oksigjeni aktiv

KARAKTERISTIKAT Shumë efektiv në njollat e oksidueshme si çaji, kafeja, vera, gjaku, pemët, bari, akullorja, 
domatja, myku etj
Zvogëlon përqindjen e prishjes dhe ndihmon në zgjatjen e jetës së rrobave duke shmangur 
larjet e vazhdueshme 
I sigurt në rrobat e bardha dhe me ngjyra

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Produkti është i gatshëm për përdorim. Shpërndajeni produktin drejtpërdrejt mbi njollë dhe 
lëreni të veprojë për 5 deri në një maksimum prej 15 minutash. Nëse është e nevojshme, 
përdorni një furçë për të pastruar produktin mbi njollë. Lageni njollën me ujë të ftohtë dhe 
më pas vendoseni në lavatriçe me programin e zakonshëm të larjes që përdoret për llojin e 
pëlhurave të paratrajtuara.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm pa ngjyrë
pH: 4,0 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të 
fshehtë përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme dhe ekspozimin ndaj diellit. Për më shumë informacione 
mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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