
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 224.551 Wiaderko 5 kg

• środek wspomagający proces prania na bazie aktywnego tlenu 
   w kombinacji z tradycyjnym środkiem piorącym, odplamiacz.
• zapewnia nieskazitelną biel oraz utrzymuje intensywność kolorów.
• przywraca śnieżną biel zszarzałym i pożółkłym tkaninom.
• skutecznie usuwa plamy z trawy, szpinaku, czerwonego wina, 
   herbaty, kawy, kakao.
• nie zawiera substancji szkodliwych dla włókna.

 
 

ZASTOSOWANIE:
Środek wspomagający proces prania w kombinacji ze zwykłym proszkiem gwarantuje nieskazi-
telną biel oraz żywe kolory tkanin. Produkt nieodpowiedni do prania wełny i jedwabiu.

       

SPOSÓB UŻYCIA:
Dodać preparat do prania zasadniczego razem z proszkiem. Dozować 2-3 łyżki stołowe w 
zależności od stopnia zabrudzenia (ok. 50g). Szczególnie zabrudzone tkaniny (również firanki) 
przed zastosowaniem Prodilu i środka piorącego namoczyć lub dodać Prodil do prania wstępnego.
Przed praniem przeprowadzić test na stałość kolorów w niewidocznym miejscu. Przestrzegać zale-
ceń pielęgnacji tkaniny. Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody
odpowiedzialność ponosi użytkownik.  
      
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... biały proszek
Zapach .............................…... neutralny 
Gęstość .............................….. 950 g/l
Wartość pH w roztworze 1% .. 11   
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Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

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

ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY PROCES PRANIA

Sól do odplamiania 
 

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...    anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne,
                                                                    polikarboksylany,
15 – 30%:  ....................................………    związki wybielające na bazie tlenu,     
Dodatkowo:  ....................................…...    enzymy (lipaza, proteza, amylaza)..   
TERMIN WAŻNOŚCI  ........………………...    dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  

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

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃ STWA :

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć 
ręce po użyciu. P280 – Stosować ochronę oczu. 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.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady lekarza.
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