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QUALITY

CZ

2090HC

QUANTUM BOOSTER

POPIS Super účinná přísada k odstranění skvrn s obsahem tenzidů a rozpouštědel na tkaniny

CHARAKTERISTIKA Je účinná při odstraňování mastných nečistot, mastnoty, solárních krémů, olejů SPA, 
nátěrových barev apod.
S technologií Proactive System chrání vlákna před opětovným uložením nečistot a 
usnadňuje jejich odstranění 
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 používán ve fázi předpírky nebo praní. Doporučené dávkování: 2-5 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: Bezbarvá čirá kapalina
pH: 7,0 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Při dodržení doporučených způsobů použití lze přípravek používat na všechny materiály 
běžně přítomné v kuchyních / materiály používané pro výrobu různého nářadí. V případě 
pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou 
směrnicí 648/2004/ES v platném znění.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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N CODE 2090HC EAN 8054633837993
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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