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QUALITY

SL

2090HC

QUANTUM BOOSTER

OPIS Dodatek za energično odstranjevanje madežev tkanin na osnovi površinsko aktivnih snovi in 
topil

LASTNOSTI Učinkovito odstranjuje maščobo in druge mastne madeže, sončno kremo, masažna olja, 
barve itd.
S tehnologijo Proactive system ščiti vlakna pred ponovnim odlaganjem umazanije in olajša 
njihovo odstranjevanje 
Zasnovan namensko za uporabo z izdelki sistema Quantum

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Samo za uporabo s sistemi za samodejno odmerjanje L-Brain Connect. Uporabljati ga 
je treba med fazo predpranja ali pranja. Priporočeni odmerek: 2-5 ml/kg suhega perila. 
Priporočeni odmerek se nanaša na uporabo izdelka v optimalnih pogojih. V zvezi s 
prilagoditvijo doziranja se posvetujte s službo tehnične pomoči Sanitec Service.

SPECIFIKACIJE Videz: Prosojna brezbarvna tekočina
pH: 7,0 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ob upoštevanju priporočenih načinov uporabe je izdelek mogoče uporabljati na vseh 
materialih, ki so običajno prisotni v kuhinjah oziroma se uporabljajo za izdelavo različne 
opreme. V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem 
skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in 
odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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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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