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L 102 SIPO
Speciali skalbimo priemonė
labai nešvariems skalbiniams

Specialūs skalbimo milteliai labai nešvariems ir riebaluotiems kombinezonams bei kitiems darbo drabužiams skalbti.
Taip pat tinka kilimams plauti.
Naudojimas

Skirti labai nešvariems ir riebaluotiems kombinezonams bei kitiems darbo drabužiams skalbti. Taip pat
tinka kilimams plauti.

Produkto savybės

Mažai putojantys skalbimo milteliai. Kruopščiai atrinktos paviršinio aktyvumo medžiagos efektyviai
pašalina riebalus ir pigmentines priemaišas. Tinka drabužiams su atšvaitais skalbti. Naudojimo
temperatūra: 30–60 °C.

Naudojimo
instrukcijos

10–30 g/kg drabužių
0,5–1 dl/4 kg skalbinių

Sudėtis

Sudėtinė dalis

Poveikis

Fosfonatai

< 5%

Suriša junginius, atsiradusius dėl vandens kietumo.

Polikarboksilatas

< 5%

Išsklaido nešvarumus.

Nejoniniai surfaktantai

5 -15%

Purvo šalinimo poveikis

Fosfatai

15 - 30%

Minkština vandenį ir didina plovimo efektyvumą

Natrio metasilikatas

> 30%

Išlaiko pH lygį, tinkamą valyti.

Kitos sudėtys

CMC, neputojančios ir nuo korozijos saugančios medžiagos

Tirpalo pH

12.0 labai šarminis

Tankis

apytiksl. 800 g/l

Laikymas

Laikykite sausai. Naudojimo trukmė – penkeri metai nuo pagaminimo dienos.

Išvaizda ir kvapas

Balti milteliai

Gamybos šalis

SUOMIJA

Naudotojo ir aplinkos Paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios. Tuščias, išskalautas talpyklas galima
sauga
panaudoti kaip medžiagas arba kaip energiją.
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Pardavimų skyrius

Prekės kodas

GTIN

1 x 4 kg

60124

6417964601244

1 x 20 kg

60102

6417964601022

Atnaujintą popierinės brošiūros versiją galite peržiūrėti internetinėje svetainėje www.kiiltoclean.com/lt
arba atsiųsti el. laišką mūsų klientų aptarnavimo skyriui adresu: info.kiiltoclean.lt@kiilto.com.
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