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Призначення: для видалення складних плям з тканин в побуті, 

комунальному господарстві, на підприємствах готельного, 

санаторно-курортного господарства та ресторанного бізнесу, 

дитячих закладах (дошкільних, учбових тощо). 

Властивості: Засіб розроблено для попередньої обробки та 

знищення складних плям як з білої так і з кольорової білизни із 

будь-яких тканин (лляних, бавовняних, синтетичних і штучних), а 

також тканин зі змішаних волокон. Засіб відмінно знищує плями. З 

легкістю долає плями від масла, жиру, крові, косметики (тональний 

крем, помада, туш), іржі, шоколаду, какао, нікотину  та інш. 

Зберігає волокна тканини. Активні компоненти, спеціально 

підібрані таким чином, щоб зберегти та ефективно захистити 

кольорову та білу білизну. Ефективність 

засобу дозволяє зменшити час прання, 

оскільки діє на плями миттєво. 

Опис засобу: однорідна рідина. рН = 9,0-10,5 

од.; густина 1,01-1,060 г/см
3
. 

Склад: вода питна, гліцерин, НПАР 1,0-

10,0%, полікарбоксилат 1,0-10,0%, 

комплексоутворювач, розчинники, консервант. 

 

Увага! Для забезпечення якісного видалення плям з тканин, рекомендовано 

дотримуватись загальних правил. 

Загальні правила по знищенню плям: 

1. Видаляйте плями якомога швидше 

2. Видаляйте плями перед пранням 

3. Обирайте відповідний плямовивідник 

4. Не допускайте висихання плями, що оброблена пямовивідником. 

5. Дотримуйтесь інструкції з догляду, що розміщена на ярликах текстильного 

виробу 

6. Завжди перевіряйте тканину на колір та стійкість в непомітному місці 
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7. Регулярно проводьте попереднью обробку (перед пранням) плямовивідником 

кишень, манжетів, коміру, під пахвами - ці дії не дозволять забрудненням 

накопичуватись та надовго збережуть гарний вигляд одягу. 

8. Ніколи не прасуйте пляму, якщо вона залишилась після прання. 

Продовжуйте боротьбу за незалежність від плям. 

9. Дотримуйтесь техніки безпеки при роботі з засобами побутової хімії 

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 Chemicals/Глобально гармонізованої системи класифікації та 

маркування хімічних речовин, що впроваджено Організацією Об’єднаних Націй.  

Спосіб застосування: змочити пляму водою, нанести засіб, витримати 10 - 30 хв., 

потерти руками або губкою, проводити прання у звичайному режимі. 

Безпека застосування, зберігання: дотримуватись заходів безпеки! Уникати 

попадання засобу в очі. Дотримуватись заходів безпеки! Не ковтати. При 

підвищеній чутливості шкіри рук використовувати гумові рукавички. Уникати 

попадання засобу в очі. У разі попадання негайно промити їх великою кількістю 

води. Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях, недоступних для дітей. 

Зберігати тільки в оригінальній, щільно закритій тарі. Температура зберігання від 

мінус 5 до 30ºС 

 
Термін придатності 24 місяці 

Логістичні параметри 
  

Артикул 1788 

Вага/Об'єм од. 0,5 кг 

Кількість у коробі, шт. 15 

Кількість на палеті, шт. 750 

Вага короба, кг 8,5 

Штрих код, стандарт EAN 13 
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