
alkaline

алкален

48 чувал, 15 кг

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Дозирайте havonPERFECT в зависимост от твърдостта на водата и

замърсяването на прането. Обърнете внимание на препоръчаната

дозировка върху опаковката.

Дозиране

Арт.-№. 4310200100

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали. 

Винаги четете информацията за продукта и етикета преди 

употреба. Да се съхранява далеч от деца. 

Инструкция за безопастност

15 кг чувал

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keep container closed. For quality reasons, store dry at room temperature.

Europallet

48  bags, 15 kg

Референции

Посочено в ÖGHMP, DGHM/VAH и RKI. Препоръчва се за химико-

термична дезинфекция на прането: 3 гр. на литър ( 25 мл/кг сухо 

пране)- температура и продължителността на дезинфекция: 60 ° C/ 

15 минути- съотношение 1:5. 

ÖGHMP, DGHM/VAH and RKI listed. Recommended for chemo-thermal 

disinfectoion of laundry: 3 g per litre - Temp. And duration of disinfection: 60 

°C/15 minutes.

References

Евро пале

Dosage

Dose havon PERFECT according to water hardness and soiling. Attention

to the dosing recommendation on the package.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 431020010015 kg bag

All-purpose washing powder for professional, hygienic requirements.

Suitable for all temperatures, water hardnesses and textiles (except wool

and silk). Guarantees excellent washing results - even difficult stains like

blood or protein are effectively removed without damaging the fabrics. Grey

films and unpleasant smells disappear. Very good bleaching effect, even at

40 °C, Disinfection is confirmed at 60 °C. Do not bring into the environment.

Do not bring undiluted product into drains.

Прахообразно средство за пране, отговарящо на всички

професионални и хигиенични изисквания. 

Описание на продукта

Подходящ за всички видове температури и твърдост на водата,

както и всички тъкани (без вълна и коприна). Гарантира отлични

резултати при бяло и цветно пране. Разтваря упорити петна като

замърсявания от кръв, яйца и др., без да уврежда тъканите.

Отстранява сивите петна и неприятните миризми. Много добър

избелващ ефект над 40 °C. Дезинфекциращо действие при 60°C,

потвърдено с експертно мнение. Не изхвърляйте неразреден

продуктът в канализацията.

Приложение/области на приложение

All-purpose washing powder for professional, hygienic requirements.

Ph-value

pH-стойност

havon PERFECT

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

havon PERFECT
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