BLANKA
univerzális textil mosópor
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A textil mosópor alkalmas, az erősen és
közepesen szennyezett, legkülönfélébb szennyezettségű textíliák mosására, kivéve a gyapjúból és selyemből
készült textilféleségeket. Felhasználható a textíliák gépi és kézi mosásához egyaránt. Fehérje és zsírbontó
enzimtartalma miatt alkalmas a vér, növényi és állati zsiradékok, szennyeződések kíméletes eltávolítására. A
pelenkán lévő foltokat eltünteti, fehéríti.
A mosószer kézi mosásra való alkalmazásánál a ruhát kb.50°C-os mosószer oldatba kell beáztatni és 3-8 órát
ázni hagyni, majd átnyomkodva a mosóoldatot eltávolítani és öblíteni.
Gépi mosásnál a mosóport közvetlenül a mosógépbe, vagy a mosógép adagoló tartályába kell önteni. Az
enzimek tisztítóhatása 40-50°C-on érvényesül a legjobban, a fehérítő oxidatív hatás pedig 90°C-on, ezért először
áztatni (30-45 °C. 15-20-perc) kell, majd ugyanabban a mosószeroldatban főmosni (50-90 °C , 10-20 perc). A
mosási hőmérsékletet a textília anyaga határozza meg. Színes textíliákkal előzőleg színtartóssági próbát célszerű
végezni. A legcélszerűbb felhasználás érdekében kérje a kereskedelmi munkatársak szaktanácsát.
Javasolt mosási hőmérséklet, mosószer koncentráció és hatásidő:
30, 60, 90 °C, 6-8 g/liter (2-3 púpozott evőkanál 10 liter vízhez), 10-20 perc
A mosóport hypoval együtt ne használjuk, mert a hypo az enzimeket hatástalanítja.
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Veszély
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A por használatakor be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó
általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad
felhasználni. Savval, savas keverékkel keverni tilos!
H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. EUH208 Lipoláz triacilglicerolt tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/…
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. P332+P313 Bőrirritáció esetén:
Orvosi ellátást kell kérni. P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell
mosni.
Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!
Környezetvédelem: El kell kerülni a keverék környezetbe kerülését. A rendeltetésszerű felhasználás során
keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől függő kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és
helyi előírásokat. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni
Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerektől,
takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P402
Száraz helyen tárolandó.
Minőség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a gyártástól számított 24
hónapig megőrzi.
Kiszerelés egységei: 20 g-s zsák, 2,4 kg-s tasak
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