ULOTKA INFORMACYJNA

TEXTIL HydroProtect
IMPREGNAT HYDROGOBOWY DO TKANIN NATURALNYCH I
SYNTETYCZNYCH ORAZ SKÓRY I ZAMSZU
Bezpiecznie i skutecznie impregnuje tapicerki tekstylne, odzież oraz wykładziny i dywany
Impregnacja bez utraty oddychalności tkanin
Nadaje się do zastosowania na powierzchniach wilgotnych
Nie plami, nie zmienia koloru impregnowanej tkaniny

ZASTOSOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt płynny hydrofobowy przeznaczony do impregnacji tkanin
naturalnych i syntetycznych oraz skóry i zamszu. Zapewnia ochronę
pokrytej tkaniny przed wodą i deszczem, a także zabrudzeniami
codziennymi typu: soki, sosy, żywność. Utrudnia wnikanie cząstek brudu w
strukturę tkaniny tworząc oddychającą membranę odporną na zabrudzenia.
Do impregnacji tapicerek i dachów tekstylnych, wykładzin i dywanów, kurtek
przeciwdeszczowych i puchowych, butów, namiotów, ubrań sportowych (w
tym membranowych), spodni, krawatów, marynarek, tkanin skórzanych i z
zamszu..

Skład: wodna emulsja polidwumetylosiloksanu,
zmodyfikowanego <5%.

SPOSÓB UŻYCIA

MAGAZYNOWANIE

Do prania w pralce/pralnicy:
W zależności od wielkości pranej odzieży stosować od 130 ml do 150 ml
produktu na 1szt. ubrania/ tkaniny. Stosować w ostatnim płukaniu.
Uwaga:
• Nie należy łączyć z produktami zmiękczającymi tkaninę. Ważne jest także
dokładne wypłukanie tkanin ze środków piorących.
Do nanoszenia bezpośredniego:
Po wypraniu i wypłukaniu tkaniny, nanieść produkt w stężeniu: od 1% do 5%
za pomocą dyszy natryskowej równomiernie na tkaninę i pozostawić
Uwagi końcowe:
• Zaleca się impregnowanie tkanin przed pierwszym ich użyciem.
.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
Gęstość względna w 20˚C, g/cm³:
pH produktu (1%):
Zdolność pianotwórcza:
Termin ważności:
Temperatura zamarzania:

1,00 ± 0.5
5 ± 0.5
Niska
36 mies.
< 0°C

Magazynować z dala od niskich temperatur
oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,
w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki
muszą posiadać oryginalne zamknięcia i
etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed
dostępem osób nieupoważnionych.

BIODEGRADOWALNOŚĆ
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo
czynne spełniają kryteria biodegradowalności
zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004
dotyczącym detergentów.

INFORMACJE DODATKOWE
Produkt do zastosowania profesjonalnego.
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa
zamieszczono
na
etykiecie
i
karcie
charakterystyki produktu.

OPAKOWANIE
Butelka: 15 x 1L
Kanister: 4 x 5 L
Kanister: 20 kg

kod: 4220001
kod: 4220005
kod: 4220020

Producent: DRACO-BIS, ul. Młodzieżowa 29, 62-510 Konin, Polska, www.draco-bis.pl
Biuro handlowe: 62-831 Korzeniew 110, tel. +48 62 767 23 55, fax +48 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl

