
neutral

алкален

24 туби, 27 кг  

6 туби, 64 кг

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. Да се

съхранява далеч от деца.

Съхранение

havon K5 може да се използва само чрез автоматичната дозираща

система HAGLEITNER. Монтаж и настройка трябва да бъдат

направени от технически консултант на HAGLEITNER.

Дозиране

Арт. № 4310101413 

Арт. № 4310101115

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Не 

смесвайте с други продукти. Винаги четете информацията за 

продукта и етикета преди употреба. Да се съхранява далеч от деца. 

Инструкция за безопастност

27 кг, туба 

64 кг, туба

When handling chemicals apply standard safety measures. Do not mix with

other products. Read product characteristics before use. Keep away from

children.

Storage

Keep container closed. Store at room temperature and keep dry to retain

product quality. Keep away from children.

Europallet

24 canisters, 27 kg

6 canisters, 64 kg

Референции

Може да се прилага в комбинация с havon U9 PLUS, havon B1, havon A3, 

havon E4 и havon D10.

Exclusively applicable in combination with havon U9 PLUS or havon B1, 

havon A3 and havon E4 or havon D10.

References

Евро пале

Dosage

havon K5 can only be used with the automatic HAGLEITNER dosage

station in the havon PROFESSIONAL system. The professional adjustment

of the station is done by trained HAGLEITNER technical consultants.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 4310101413

Art.-No. 4310101115

27 kg canister

64 kg canister

Prevents the formation of lime on the laundry and machine and keeps the

laundry's bright white appearance.

Течен препарат за омекотяване на вода. Част от иновативната, без

NTA-, EDTA и фосфати концепция " зелена ефективност".

Описание на продукта

Предотвратява наслагването на варовик по прането и пералната

машина и поддържа прането чисто о бяло.

Приложение/области на приложение

Liquid water softener. Component of the innovative, NTA-, EDTA- and

phosphate-free “green efficiency” concept.

Ph-value

pH-стойност

havon K5

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

havon K5
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