
acidic

киселинен

342 бутилки, 1 кг.

Разклатете преди употреба. Дръжте съдът винаги затворен.

Съхранявайте при стайна температура, за да запазите качеството

на продукта. 

Съхранение

Употреба като препарат усилващ действието на основния

препарат: 5-15 мл. на килограм сухо пране се прибавят към нормален

прах за пране. Употреба при накисване: разтварят се 20 мл. в 5 л.

топла вода, накисва се най-много час, след това се измива както

обикновено.

Дозиране

Катn. № 4310300908

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

1 кг бутилка

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Shake before use. Keep canister closed. Store at room temperature for

quality reasons. Keep away from direct sunlight.

Europallet

342 system bottles, 1 kg

Референции

За съдържащи мазнини и масла петна препоръчваме havon FS.For grease and oil containing stains we recommend havon FS.

References

Евро пале

Dosage

Use as washing-power-intensifyer: 5-15 ml per kg dry laundry in addition to

normal washing powder; Use for soaking: dissolve 20 ml (=ca. 3 full

tablspoons) in 5 lt warm water, soak laundry max. 1 hour, wash afterwards

as usual.

Packaging units

Safety information

Art. Nr. 43103009081 kg system bottle

Removes already at 30 °C difficult stains and bleachable spots like spots of

red wine, curry, fruit etc. Provides an antibacterial and antifungal effect at

20 °C. Also ideal for textiles which tend to unpleasant odours like

sportswear, incontinence laundry etc. Unsuitable for washing silk,

polyamides (nylon etc.) resp. Elastomers (spandex etc.).

Течен, специален избелител на базата на активен кислород.

Описание на продукта

Течен специален избелващ препарат на базата на активния кислород.

Премахва упорити петна, причинени от червено вино, къри, плодове и

т.н. вече при 30 ° C. Неутрализира миризми и премахва неприятните

миризми вече при 20 ° C. Също така е идеален за текстил склонен да

задържа неприятните миризми като спортно облекло, бельо и т.н.

Не е подходящ за коприна, полиамиди или еластани.

Приложение/области на приложение

Liquid special bleaching based on of active oxygen.

Ph-value

pH-стойност

havon POWER

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

havon POWER
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