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QUALITY

SK

2053HC

QUANTUM CHLOR

POPIS Koncentrované bielidlo s obsahom aktívneho chlóru určené pre tkaniny

CHARAKTERISTIKA Vysoko účinné ako odstraňovač škvŕn z väčšiny tkanín
Je účinné pri nízkych teplotách 
Zaručuje vysoký stupeň čistoty
Optimalizované na použitie s prípravkami systému Quantum

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Je určený na výhradné použitie so systémami automatického dávkovania L-Brain 
Connect. Musí byť používané počas fázy predpierania. Odporúčané dávkovanie: 3-9 ml/kg 
suchého prádla. Odporúčané dávkovanie sa vzťahuje na použitie prípravku v optimálnych 
podmienkach. Ohľadom nastavenia dávkovania sa obráťte na technickú podporu Sanitec 
Service

VLASTNOSTI Vzhľad: jemne žltá číra kvapalina
pH: 13,0 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,250 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Nepoužívajte na oblečenie z nylonu. Optimálne pH na bielenie je 9,5 pri teplote ~30 °C. Pri 
pH 10,5 sa môže prať pri teplotách až do 50 °C. Nebieľte škvrny od chlorhexidinu, ktoré by 
sa trvalo prichytili ku tkaninám. Uistite sa, že ste bielidlo počas plákania úplne neutralizovali, 
aby sa zabránilo zažltnutiu a poškodeniu tkanín počas žehlenia

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte pôsobeniu extrémnych teplôt a slnečnému žiareniu. Ohľadom 
podrobnejších informácií o použití a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Prípravok neobsahuje povrchovo aktívne látky

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný 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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