
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

Дозата havonCOLOR е в зависимост от твърдостта на водата и

замърсяванията. Винаги обръщайте внимание на дозировката,

посочена на етикета.

Дозиране

Арт.-№. 4310200200

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 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

За отстраняване на упорити, цветни пигментирани петна 

препоръчваме сол за петна havon ACTIVE.

For pretreatment of persistent fat stains we recommend havon ACTIVE 

stain remover.

References

Евро пале

Dosage

Dose havon COLOR depending on the water hardness and the soiling. Pay

attention to the dosing recommendation on the package.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 431020020015 kg bag

Does not contain bleaching agents or optical brighteners and therefore

preserves colors and the tissue. Special inhibitors prevent undesired color

transfer. Removes difficult stains like protein or fat very effectively without

damaging the fabrics. Keeps colors bright and shiny. Suitable for all water

hardnesses and washing temperatures from 30-95 °C.

Висококачествен прахообразен перилен препарат за пране на цветни

и чувствителни тъкани.

Описание на продукта

Не съдържа избелители и оптични изсветлители, затова предпазва

цветовете и тъканта. Специалните съдържащи се цветни

инхибитори предпазват от нежеланото избеляване на цветовете.

Отстранява упорити замърсявания от белтък и мазнина, без да

уврежда тъканите. Поддържа цветовете свежи и красиви. Приложим

при всяка степен твърдост на водата и температура на пране 30-

95°C.

Приложение/области на приложение

High-quality washing powder for coloureds for the colour-sensitive laundry.

Ph-value

pH-стойност

havon COLOR

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

havon COLOR
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