TEXT-FLUID főmosó
Alkalmazási javaslat: mosószer koncentrációja 12-16-20 ml/kg száraz ruha, a szennyezettségtől
függően. Az alkalmazás hőmérsékletét 50-95°C, a textília anyaga szabja meg. Mosási idő 20-40 perc
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A mosószert előmosott
vagy áztatott textília főmosására ajánljuk. Felhasználható mindenféle ipari textília mosására, kivéve a
gyapjú és selyem anyagokat. A szennyeződéseket kíméletes módon, már alacsony hőmérsékleten és
kímélő mechanikai hatás mellett is eltávolítja. Alkalmazható különböző szennyezettségű, színes és
fehér textíliák mosására. Az adagolandó mosószer mennyiségét csak a szennyezettség mértéke
befolyásolja.
A mosáshoz a mosószerből mosó oldatot kell készíteni, és a mosó oldattal kell végezni a megadott
paraméterekkel a főmosást, melyet 1 meleg és több hideg vizes öblítés követhet az igényeknek
megfelelő öblítőszer vagy semlegesítőszer felhasználásával. A textília szennyezettségétől és a mosási
igénytől függően a mosószer különböző speciális adalékokkal kiegészíthető.
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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!
Bőrre kerülés esetén, bő vízzel való öblítés ajánlott.
Tárolás:
Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen,
élelmiszertől és 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:
20 és 5 literes kanna
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