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QUALITY

CZ

2053HC

QUANTUM CHLOR

POPIS Koncentrované bělidlo s obsahem aktivního chloru určené pro tkaniny

CHARAKTERISTIKA Vysoce účinné jako odstraňovač skvrn na většině tkanin
Je účinné při nízkých teplotách 
Zaručuje vysokou úroveň čistoty
Optimalizované pro použití s přípravky systému Quantum

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Je určen k výhradnímu použití se systémy automatického dávkování L-Brain Connect. Musí 
být používáno během fáze předpírky. Doporučené dávkování: 3-9 ml/kg suchého prádla. 
Doporučené dávkování se vztahuje na použití přípravku v optimálních podmínkách. Ohledně 
nastavení dávkování se obraťte na technickou podporu Sanitec Service

VLASTNOSTI Vzhled: jemně žlutá čirá kapalina
pH: 13,0 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,250 +/- 0,020

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Nepoužívejte na oblečení z nylonu. Optimální pH pro bělení je 9,5 při teplotě ~30 °C. Při pH 
10,5 se může prát při teplotách až do 50 °C. Neprovádějte bělení skvrn chlorhexidinu, které 
by se trvale přichytily ke tkaninám. Ve fázi máchání se ujistěte o úplné neutralizaci bělidla, 
aby se zabránilo zežloutnutí a poškození tkanin během žehlení

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte působení extrémních teplot a slunečnímu záření. Ohledně podrobnějších 
informací o použití a likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Přípravek neobsahuje povrchově aktivní látky

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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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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