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QUALITY

RO

2090HC

QUANTUM BOOSTER

DESCRIERE Aditiv cu putere mare de îndepărtare a petelor pe bază de surfactanţi şi  solvenţi pentru 
ţesături

CARACTERISTICI Eficient în îndepărtarea murdăriei grase, unsorilor, cremelor solare, uleiurilor de SPA, 
vopselei etc.
Cu tehnologia Proactive System, protejează fibrele împotriva depunerii murdăriei şi 
facilitează îndepărtarea acesteia 
Optimizat pentru utilizare cu produsele sistemului Quantum

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Se foloseşte numai cu sistemele de dozare automată L-Brain Connect. Se utilizează în faza 
de prespălare sau spălare. Doze recomandate: 2-5 ml/kg de rufe uscate. Doza recomandată 
se referă la utilizarea produsului în condiţii optime. Pentru reglarea dozării, consultaţi 
serviciul de asistenţă tehnică Sanitec Service.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Incolor
pH: 7,0 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Când se respectă modul de utilizare recomandat, produsul poate fi utilizat pe toate 
materialele prezente în mod normal în bucătării/folosite pentru fabricarea diferitor ustensile. 
Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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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