SPALATORII PROFESIONALE
Descriere:

DETERGENT-HIDRATANT care înmoaie și emulsionează cea mai
impregnată și greu de îndepărtat murdărie, cu o spălare
normală

Proprietăți cheie:

Produs specific pentru pre-tratarea petelor dificile
întărind acțiunea detergenților pe toate tipurile
de murdărie persistentă, organică sau ne-organică.

Instrucțini de folosire:
Pre-tratament de îndepărtare a petelor
pentru materiale textile

Pictograme de folosință:

Ambalare
LPCS042: 750 ml. Pulverizator - 12 unități

Pictograme de semnalizare

Pulverizați direct pe pată pentru îndepărtarea petei la o distanță
de aprox. 20 cm. Așteptați 5 minute înaintea introducerii
hainei în mașina de spălat și spălați normal
cu detergent obișnuit. Pentru haine colorate sau delicate
efectuați un test în prealabil pe o zonă nevizibilă
a materialului textil.

Date Tehnice:

PROPRIETĂȚI:
Datorită compoziției speciale, întărește
acțiunea detergentului pe pete dificile sau uscate.
SPECIFICAȚII:
Aspect: Lighid transparent
Culoare: galbenă
Aromă: Parfum: Lămâie
PH (20º): 11 +/- 0.5
Densitate: 1.035 +/- 0.002 Gr/cc.
Vâscozitate: 200 – 500 Cps.
COMPOZIȚIE: Surfactanți non-ionici Amine și
Glicoli Parfum:

Conservare și Depozitare:

Păstrat în ambalaj original bine închis, protejat de răceală și
căldură intensă. Evitați înghețarea. Nu expuneți la lumina soarelui.

Siguranță și Manipulare:
ÎNREGISTRAT LA SĂNĂTATEA PUBLICĂ PENTRU
Alimentație: 37-00000271/M
Companie certificată de BVQI:
Nº ESPMDD006325/ISO 14001
MANAGEMENTUL DE MEDIU:

PERICOL. CONȚINE: Ethoxilat de alcool gras, amid
etoxilat. Cauzează vătămare oculară serioasă. Purtați mănuși
de protecție/protecție oculară. DACĂ AJUNGE ÎN OCHI: Clătiți continuu cu
apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă
sunt prezente și ușor de îndepărtat - continuați clătirea. Sunați
imediat la CENTRUL DE OTRĂVURI/doctor. PENTRU UZ PROFESIONAL.

Avertismente:

În cazul ingerării accidentale, va rugam contactați Serviciul Național
De Toxicologie.

SURFACTANȚI BIODEGRADABILI ≥ 90% CONF.:

Regulament 648/2004/CE

DEPARTAMENTUL TEHNIC
va asista orice nelămuriri sau
întrebări pe care le aveți despre
produse sau aplicații fără obligații.
Tel. (+34) 91 6910263

NOTIȚE: Garanția THOMIL se aplică doar calității produsului, și nu își asumă răspunderea pentru folosirea necorespunzătoare
Str. Andalucía, km 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com

Traducerea este conformă cu documentul prezentat în limba engleză.

