
alkaline

алкален

60 баки, 5 кг

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Приложение в накисваща баня: накиснете в разтворени 40 мл. от

havonACTIVE в 5 литра топла вода и оставете да подейства за 1-2

часа или цяла нощ. След това изперете както обикновено.

Приложение в перална машина: в зависимост от вида на петната,

добавете 10-30 грама на килограм сухо пране към перилния препарат

и изперете на по-висока програма.

Дозиране

Арт. № 4310300632

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

5 кг бака

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

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

Europallet

60 buckets, 5 kg

Референции

При петна от мазнина и със съдържание на масла препоръчваме 

havon FS.

We recommend havon FS for soilings containing grease and oil.

References

Евро пале

Dosage

Treatment in the soaking bath: dissolve 40 ml havon ACTIVE in 5 litres

warm water and let the laundry soak for 1-2 hours or through the night.

Afterwards wash as usually. In the machine: depending on the kind of stain,

add 15-40 ml/kg dry laundry to the detergent in the main programm.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 43103006325 kg bucket

Removes coloured, bleachable stains, such as coffee, red wine, fruit,

vegetables, grass, jam as well as all mixed stains like gravy, lipstick etc.

Effective at washing temperature of at least 30 °C. Yellowed laundry

becomes radiantly white again. Not suitable for wool and silk.

Прахообразна сол за петна с универсално приложение. 

Описание на продукта

Отстранява още при 30 °C цветни, подлежащи на избелване, петна,

напр. от кафе, червено вино, плодове, зеленчуци, трева, мармалад,

както и всякакви петна от смесени вещества, напр. от сосове,

червило и др. Пожълтялото бельо възвръща отново своята

блестяща белота. Да не се използва за вълна и коприна.

Приложение/области на приложение

All purpose stain remover salt powder.

Ph-value

pH-стойност

havon ACTIVE

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

havon ACTIVE
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