INFORMACJA
TECHNICZNA
ŚRODEK PIORĄCY – bez techniki dozowania

EASY FEINWASCHMITTEL
Art. Nr 368.602 10 kg Kanister
• koncentrat do prania wszystkich rodzajów delikatnych tkanin.
• zapewnia miękkość i przyjemną świeżość prania
– zawiera lanolinę.
• również do stosowania w twardej wodzie.
• do maszynowego i ręcznego prania i pielęgnacji
delikatnych tkanin
• do stosowania w zakresie temperatury wody do 40° C

ZASTOSOWANIE:

Specjalny wysokojakościowy środek piorący do tkanin kolorowych i delikatnych. Stosowany do
maszynowego i ręcznego prania tkanin mieszanych, syntetycznych, z wełny, bawełny i jedwabiu
przy wszystkich stopniach twardości wody.

SPOSÓB UŻYCIA:

Temperatura wody: Stosować w wodzie zimnej lub o temperaturze do 40° C. Zalecaną ilość
produktu wlać do komory dozowania. Pranie ręczne: 35 ml preparatu na 5 l wody.
Dozowanie w ml/kg suchego prania.
Stopień twardość wody
Miękka < 8,4° d
Średnia 8,4 - 14° d
Twarda > 14° d

Normalne zabrudzenia

Silne zabrudzenia

7 ml/kg

12 ml/kg

12 ml/kg

20 ml/kg

20 ml/kg

27 ml/kg

Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialno ść ponosi
użytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... różowy płyn
Zapach .............................…... kompozycja świeżych kwiatów
Gęstość .............................….. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 9

ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ....................................…...
5 – 15%: ....................................………..
Dodatkowo: ....................................…...
TERMIN WAŻNOŚCI ........………………...

niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło,
anionowe środki powierzchniowo czynne,
środki konserwujące: Benzisothiazolinone,
kompozycję zapachową
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków
niebezpiecznych.

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00
www.kleen-purgatis.pl

Data: 10.09.2017

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H315 – Działa drażniąco na skórę
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować
rękawice ochronne oraz ochronę oczu. P302 + P352 – W przypadku
kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 +
P338 – w przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. P305 + P313 – w przypadku dostania się do oczu: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

