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QUALITY

PL

2090HC

QUANTUM BOOSTER

OPIS Silnie odplamiający dodatek do prania tkanin na bazie surfaktantów i rozpuszczalników

WŁAŚCIWOŚCI Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia, smar, kremy do opalania, olejki do SPA, farby itp.
Dzięki technologii Proactive System chroni włókna przed osadzaniem się zabrudzeń i ułatwia 
ich usuwanie 
Optymalny do stosowania z produktami systemu Quantum

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Do stosowania wyłącznie w automatycznym systemie dozowania L-Brain Connect. Stosować 
podczas prania wstępnego i zasadniczego. Zalecane dozowanie: 2-5 ml/kg suchego prania. 
Zalecane dozowanie odnosi się do stosowania produktu w optymalnych warunkach. W celu 
regulacji dozowania skontaktować się z pomocą techniczną Sanitec Service.

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty bezbarwny płyn
pH: 7,0 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Przy przestrzeganiu zalecanego sposobu użycia może być stosowany na wszystkich 
materiałach powszechnie występujących w kuchni lub używanych do produkcji różnych 
przyborów. W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej 
niewidocznej części danego materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami.

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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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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