ULOTKA INFORMACYJNA

TURBO Plus
PRODUKT BAZOWY DO PRANIA TKANIN BIAŁYCH I KOLOROWYCH
 Rozpuszcza i usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe
 Wzmacnia skuteczność prania poprzez silne zwilżenie tkaniny
 Zabezpiecza i separuje kolory podczas prania

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny przeznaczony do wspomagania prania wstępnego
oraz zasadniczego wszystkich rodzajów tkanin z włókien
bawełnianych, mieszanych i wełny w temperaturze od 30°C.
Skuteczny wobec zabrudzeń tłuszczowych, smarowych, olejowych.
SPOSÓB UŻYCIA
Dozowanie odbywa się za pomocą automatycznych urządzeń
dozujących. Uzależnione jest od ilości zanieczyszczeń, stopnia
twardości wody oraz rodzaju tkaniny.
Zalecenia ogólne: 2 - 8 g/1 kg suchego prania.
W przypadku bardzo silnych zabrudzeń należy zastosować produkt
wspomagający PowerUp.
Szczegółowe parametry dozowania ustala każdorazowo pracownik
firmy DRACO na podstawie warunków technicznych pralni, stopnia
zabrudzenia i właściwości tkanin.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - CHEMICZNE
Gęstość przy 20˚C, g/cm³
pH produktu (w stężeniu 1%)
Zdolność pianotwórcza
Temperatura zamarzania
Magazynowanie

0.99 ± 0.05
7 ± 0.5
Umiarkowana
< 0˚C
5˚C do 35˚C

INFORMACJE DODATKOWE
Produkt do zastosowania profesjonalnego.
Nie stosować bezpośrednio na tkaniny.
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają
kryteria biodegradowalności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne 15 - 30%,
mydło, polikarboksylany <5%.
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej
cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA
SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
OPAKOWANIE
Kanister: 20 kg
Beczka: 200 kg

kod: 6140020
kod: 6140200

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

