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QUALITY

SK

2090HC

QUANTUM BOOSTER

POPIS Super účinná prísada na odstránenie škvŕn s obsahom tenzidov a rozpúšťadiel na tkaniny

CHARAKTERISTIKA Je účinná pri odstraňovaní mastných nečistôt, mastnoty, solárnych krémov, olejov SPA, 
náterových farieb atď.
S technológiou Proactive System chráni vlákna pred opätovným uložením nečistôt a 
uľahčuje ich odstránenie 
Optimalizované na použitie s prípravkami systému Quantum

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Je určený na výhradné použitie so systémami automatického dávkovania L-Brain Connect. 
Musí sa používať vo fáze predpierania alebo prania. Odporúčané dávkovanie: 2-5 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: Bezfarebná číra kvapalina
pH: 7,0 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Pri dodržaní odporúčaných spôsobov použitia je možné používať prípravok na všetky 
materiály, bežne používané v kuchyni / materiály používané na výrobu rôzneho náradia. 
V prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej 
skrytej časti predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

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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