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Призначення: для замочування, відбілювання та 

підсилювання прання білизни в побуті, комунальному 

господарстві, на підприємствах готельного, санаторно-

курортного господарства та ресторанного бізнесу, дитячих 

закладах (дошкільних, учбових тощо). 

Властивості: засіб може використовуватися для догляду за 

білизною із будь-яких тканин, в пральних машинах будь-

якого типу та для ручного прання. Не містить хлору та 

фосфатів, тому підходить для делікатних тканин (включаючи 

шовк, кешемір та вовну) за умови  дотримання інструкції 

щодо застосування. Видаляє повсякденні плями. Відмінно 

виполіскується. Не впливає на структуру тканини. Підвищує 

якість прання. Ефективний навіть за температури прання до 

+30
0
 та при використанні режиму «швидкого прання». За 

допомогою активного кисню, засіб надає додаткової 

антимікробної обробки речам. 

Опис засобу: однорідна рідина. рН = 5,5-7,0 од.; густина 

1,060-1,100 г/см
3
. 

Склад: вода питна, відбілювач на основі кисню 1,0-10,0%, НПАВ 1,0-10,0%, 

полікарбоксилат 1,0-10,0%, комплексоутворювач, оптичний  відбілювач. 

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.  
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Спосіб застосування: додати до прального 

засобу в основний відсік або, безпосередньо, в 

барабан пральної машини 50-150 мл засобу. 

Використовувати режим попереднього 

замочування. Для ручного прання: 

використовувати 50 – 100 мл засобу  на 5 - 10 

л води з додаванням засобу для прання у 

рекомендованому дозуванні.  

Безпека застосування, зберігання: 
дотримуватись заходів безпеки! Уникати попадання засобу в очі. Дотримуватись 

заходів безпеки! Уникати  потрапляння на металеві ґудзики і пряжки. Не допускати 

потрапляння бруду в упаковку. Не вдихати. Не ковтати. При підвищеній чутливості 

шкіри рук використовувати гумові рукавички. Уникати попадання засобу в очі та на 

шкіру. 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. Не допускати попадання сонячних променів. 

Можливо розкладання при тривалому впливу сонячного світла. Не використовувати 

з пральними засобами, що містять хлорні сполуки, їдкі луги, сильні кислоти. 

Термін придатності 12 місяців 

 

 

Логістичні параметри 

   

Артикул 1845 1764 

Вага/Об'єм од. 1 кг 1,2 кг 

Кількість у коробі, шт. 12 12 

Кількість на палеті, шт. 540 540 

Вага короба, кг 13,2 15,6 

Штрих код, стандарт EAN 13 EAN 13 
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