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Відбілюючий ароматизований гель СУПЕР-ЕКО
ВИКОРИСТАННЯ
Відбілюючий ароматизований гель – це хлороактивна рідина для очищення та дезінфекції одягу та тканин зі
стійким коліром, глибоко очищує і робить кольори більш яскравими. Крім того, він може бути використаний
для миття підлоги, столів, полиць та обладнання в цілому, його спеціальна формула на основі хлору дозволяє
отримати в одній операції - безпечну гігієну і глибоке очищення.
ПЕРЕВАГИ
Засіб два в одному. Завдяки своїй спеціальній формулі, відбілювач здатний виконати подвійну дію, тому що не
тільки надає глибоке очищення, але в той же час гігієну там, де був застосований. Відбілюючий
ароматизований гель СУПЕР-ЕКО може додаватися в процесі замочування коли є плями: кави, чаю, вина,
помідорів, шоколаду, варення, яйця, фруктів, морозива, пива, туші для вій, губної помади, тонального крему,
крові, трави, бруду, іржі, сліди старих плям і т.д.
Підходить для: кольорового котону, кольорового льону, кольорового поліестеру, кольорового поліаміду /
лайкри, кольорової вовни, кольорового шовку.
ПОРАДИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
РЕКОМЕНДОВАНІ ДОЗИ ДЛЯ ОДЯГУ:
В пральній машині
- Трохи брудний - 50мл;
- Брудний - 60мл;
- Дуже брудний - 90мл.
Ручне прання
- 70 мл на 10 літрів води
ІНШЕ: підлоги, столи, полиці, та обладнання в цілому
Розчинити препарат у відповідності з наступною схемою.
Наносити губкою.
Розбавлення
A
B
C
Частини відбілювача
100мл 200мл 1л
Літри води
8
8
8
Для підлоги
А
Стійкий бруд
В
Очищення та / або дезінфекція обладнання (час реакції 15 хв.)
Шафчики
С

С

Стійкий бруд на підлогах всіх типів:
Використовувати гарячу воду, збільшити концентрацію відбілювача і, нанісши на пляму, залишити протягом
5хвилин, протерти щіточкою і промити великою кількістю гарячої води.
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Інші поради:
Видалити більшість бруду, налити відбілювач в гарячу воду. Потерти або пройтися по поверхні губкою,
змоченою в цьому розчині. Очистити вологою серветкою.
Стіни, плитка, фарфор, емаль поверхні з дерева або металу:
Протріть поверхню губкою, змоченою в цьому розчині, видаляйте бруд чистою ганчіркою або губкою.
Промивайте губку часто, щоб запобігти накопиченню бруду.
Хімічний склад: Гіпохлорит натрію рівний або більше, ніж 5 % ,але менш ніж 15 % , алкіламіни оксиду менше
5% , гідроксид калію менше 5% , хлориду натрію нижче 5 %, ароматизатори менше 5%.

Увага: Не використовуйте делікатний відбілювач СУПЕР-ЕКО на алюмінії, анодованих металах або на легких
сплавах.
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