
Засіб для прання (для кольорової білизни)  

ТУ У 24.5-33781739-005:2012 

Гігієнічний висновок  № 602-123-20-1/14235 від 13.05.2017р. 

Декларація № UA.108.D.00274-17 від 07.12.2017 р. 
 

                         Виробник: ТОВ «НОВА-ХІМ», 

                   Україна, 02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11, оф.406, 

                   тел.:(044) 494-33-57, e-mail: tms@nova-him.com 

  

 

 

 

 

 

 

Призначення: для машинного та ручного прання кольорової 

білизни в побуті, на підприємствах ресторанного господарства та 

харчової промисловості, в професійних пральнях, в дитячих 

закладах тощо. 

Опис засобу: однорідна безбарвна рідина; рН = 8,0-10,0 од.;  

густина 1,01-1,050 г/см
3 

Склад: вода питна, АПАР 1,0-10,0%, НПАР 1,0-10,0%, 

бікарбонат натрію, пропіленгліколь, полікарбоксилат 1,0-

10,0%, інгібітор переносу барвника, Na ЕДТА 0,1-1,0%, 

запашник, консервант, барвник (допускається). 

Властивості: Засіб для прання кольорових речей 

спеціально створений для збереження кольору Вашого 

улюбленого одягу.  Формула 3S system ефективно видаляє 

забруднення різного походження (білкові, жирові, пігментні та інш.) у воді будь-

якої жорсткості та в широких діапазонах температур (від +30
0
С до 60

0
С). Завдяки 

гелеподібній формі, засіб з легкістю розчиняєтья у воді і починає діяти вже з 

перших хвилин прання. Активні компоненти, спеціально підібрані таким чином, 

щоб запобігти перехід кольору й ефективно захистити кольорову та білу білизну 

під час змішаного прання. 

Інформація про безпечність: 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. 

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 
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Chemicals/Глобально гармонізованої системи класифікації та маркування хімічних 

речовин, що впроваджено Організацією Об’єднаних Націй.  

Спосіб застосування: видаляє 

забруднення за температури від 

+30
0
 до +60

0
С. Машинне прання: 

при виборі програми прання 

потрібно керуватися інструкцією, 

що розміщена на ярлику білизни. 

Рекомендовано використовувати 

режим делікатного прання з 

розрахунку 1 ковпачок засобу на 4 

- 5 кг білизни (для води м'якої або 

середньої жорсткості), або 2,0 ковпачки засобу для дуже забрудненої білизни. 

Ручне прання: використовувати  0,5 - 1 ковпачок засобу на 10 л води. Дозу засобу 

регулювати залежно від жорсткості води та забрудненості.  

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 1190 1634 

Вага/Об'єм од. 2,0 л 5,0 л 

Кількість у коробі, шт. 6 1 

Кількість на палеті, шт. 240 72 

Вага короба, кг 13,5 5,2 

Штрих код, стандарт EAN 13 Code 39 
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