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Призначення: для ополіскування різного виду текстилю в побуті, 

на підприємствах ресторанного господарства та харчової 

промисловості, у професійних пральнях, дитячих закладах тощо. 

Опис засобу: однорідна рідина білого кольору; рН = 3,5-6,0 од.;  

густина 0,90-1,100 г/см
3 

Склад: вода питна, КПАР 1-10 %,  гліцерин, НПАР 0,1-1,0 %, 

емульсія силоксанового пом'якшувача, гіпоалергенний 

запашник. 

Властивості: Пом'якшує білизну, надає їй свіжості та 

приємного  аромату на тривалий час. Видаляє залишки 

пральних засобів. Дбайливо доглядає за волокнами тканини та 

захищає її від ізносу. Додає білизні особливих тактильних 

властивостей після застосування, робить її м'якою та 

шовковистою на дотик, не подразнюючи чутливість шкіри. 

Полегшує прасування. Економний у використанні (засобу 

вистачає на 40 циклів прання у разі звичайного 

застосування - 1 ковпачок (приблизно 25 мл) на 1 прання). Завдяки відсутності 

агресивних компонентів, промислових алергенів та нейтральному рівню рН засіб 

рекомендовано для ополіскування дитячої білизни.  

Інформація про безпечність: Засіб класифікується як безпечний для людини. 

Значення гострої токсичності (за формулою адитивності суміші) не підпадає до 

жодного класу небезпеки у відповідності до Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals/Глобально гармонізованої системи 

класифікації та маркування хімічних речовин, що впроваджено Організацією 
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Об’єднаних Націй. Засіб відповідає європейському стандарту Regulation ЕС 

648/2004 з біорозкладу ПАР. ПАР, що входять до складу засобу, здатні до 

біологічного розкладу відповідно до вимог Технічного регламенту мийних засобів. 

Спосіб застосування: Машинне 

прання: для завантаженної 

білизни масою 4 - 5 кг у 

спеціальний відсік, призначений 

для ополіскувача, налити 1 

ковпачок або 1,5 ковпачка засобу 

для досягенння більшої м'якості 

білизни та інтенсивності аромату. Ручне прання: додати при полосканні 0,5 - 1 

ковпачок ополіскувача на 10 л води.  

Безпека застосування, зберігання: дотримуватись заходів безпеки! Уникати 

попадання засобу в очі. У  разі попадання промити великою кількістю води. 

Зберігати подалі від опалюваних приладів, запобігаючи дії вологи та прямих 

сонячних променів, окремо від харчових продуктів. Температура зберігання від 

мінус 5 до 30°С.  

  Термін придатності 24 місяці 

Логістичні параметри 

  

 

Артикул 922 1636 

Вага/Об'єм од. 1,0 л 5,0 л 

Кількість у коробі, шт. 12 1 

Кількість на палеті, шт. 576 72 

Вага короба, кг 12,8 5,2 

Штрих код, стандарт EAN 13 Code 39 
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