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QUALITY

SQ

2053HC

QUANTUM CHLOR

PËRSHKRIMI Zbardhues i përqendruar me bazë klori aktiv për pëlhurat

KARAKTERISTIKAT Shumë efikas kundër njollave në pjesën më të madhe të pëlhurave
Efikas në temperatura të ulëta 
Garanton një nivel të lartë pastërtie
Optimizuar për përdorim me produktet e sistemit kuantik

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Duhet përdorur vetëm me sistemet e dozimit automatik L-Brain Connect. Duhet përdorur 
gjatë fazës së paralarjes. Dozimi i këshilluar: 3-9 ml/kg rrobash të thata. Doza e 
rekomanduar i referohet përdorimit të produktit në kushte optimale. Këshillohuni me ndihmën 
teknike të Shërbimit Sanitec për rregullimin e dozës

SPECIFIKAT Pamja: lëng i tejdukshëm ngjyrë e verdhë e lehtë
pH: 13,0 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,250 +/- 0,020

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

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Mos e përdorni në veshje najloni pH optimal për zbardhjen është 9.5 në një temperaturë 
prej ~ 30 ° C. Në pH 10.5 mund të lahet deri në 50 ° C. Mos zbardhni njollat e klorheksidinës 
që do të bashkoheshin përgjithmonë me pëlhurat. Sigurohuni që të neutralizoni plotësisht 
zbardhuesin në fazën e shpëlarjes për të shmangur zverdhjen dhe dëmtimin e pëlhurave 
gjatë hekurosjes

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

Produkti nuk përmban tensioaktivë

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