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QUALITY

BG

2053HC

QUANTUM CHLOR

ОПИСАНИЕ Концентрирана белина на основата на активен хлор за тъкани

ХАРАКТЕРИСТИКИ Много ефикасна за отстраняване на петна от повечето тъкани
Ефикасна при ниски температури 
Осигурява висока степен на чистота
Оптимизирана за използване с продукти от система Quantum

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Да се използва единствено със системи за автоматично дозиране L-Brain Connect. 
Трябва да се използва по време на етапа на предпране. Препоръчителна дозировка: 
3-9 мл/кг сухо пране. Препоръчителната дозировка е базирана на употреба на продукта 
при оптимални условия. Относно регулирането на дозировката се свържете с отдела за 
техническа помощ Sanitec Service

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: бледожълта прозрачна течност
pH: 13,0 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,250 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

Да не се използва върху дрехи от найлон. Оптималният pH за избелването е 9,5 при 
температура от ~30 °C. При pH 10,5 може да перете на до 50 °C. Не избелвайте петна 
от хлорхексидин, които биха се фиксирали върху тъканите за постоянно. Убедете се, 
че избелващият препарат е неутрализиран напълно по време на изплакването, за да 
предотвратите пожълтяване и повреждане на тъканите по време на гладене

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури и излагане на слънчева 
светлина. За повече информация относно използването и изхвърлянето направете 
справка в информационния лист за безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът не съдържа повърхностно активни вещества

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 2053HC EAN 8032680390180
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,25 Oz. 220,46
Box x Pit 72
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