BIANCA
folyékony mosószer
Alkalmazási feltételek: Gépi mosásnál 75 cm3, kézi mosásnál 150 cm3 20-30 liter vízhez.
Alkalmazási hőfok 30-45 0C.
Felhasználás terület és mód:
Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Felhasználható mindenféle textília gépi és kézi mosására
egyaránt. Enzimtartalma miatt kíméletesen távolítja el a vért, növényi és állati zsiradékot, különféle
szennyeződéseket. Az enzimek tisztítóhatása 40-500C-on érvényesül legjobban, a fehérítő oxidatív
hatás pedig 900C-on. Színes textíliákkal előzőleg színtartóssági próbát kell végezni.
A mosószerből 20-30 liter 25-450C-os vízhez öntsünk 1-2 kupaknyit, majd a ruhát a mosási
technológiának megfelelően mossuk. Célszerű az öblítő programot kétszer végigfuttatni. Kézi mosás
esetén 1-2 óra áztatási idő letelte után a mosószeroldatot nyomkodással távolítsuk el és öblítsük ki a
textíliát.
A mosószer alkalmas különböző eredetű foltok eltávolítására is. Ehhez a tömény vagy a felére hígított
mosószerből tegyünk a benedvesített foltra néhány ml-t majd 1-2 óra múlva mossuk ki a ruhát. Friss
folt esetén pár perces áztatás és dörzsölés után a folteltávolítás sikeres.

EU veszélyjel :
Figyelmeztetés
Veszély
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes
Biztonsági tanácsok: A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a
vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés
szabályokat, és a szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni és a
helyszínre orvost kell hívni. Hánytatni tilos!
Tárolás:
Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen,
élelmiszertől, egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Környezetvédelem:
A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a helyi
határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába. A tisztított ≤20 liter űrtartalmú
csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelhető.
Kiszerelés egységei:
1 literes flakon
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