ULOTKA INFORMACYJNA

OxyDetergent
PRODUKT Z AKTYWNYM TLENEM WSPOMAGAJĄCY PRANIE
TKANIN BIAŁYCH I KOLOROWYCH
 Skutecznie wybiela białe tkaniny i jednocześnie chroni kolor
 Doskonale wspomaga usuwanie plam z wina, herbaty, kawy i owoców
 Działa w temperaturze od 60°C

ZASTOSOWANIE
Produkt w żelu na bazie nadtlenku wodoru o działaniu wybielającym, przeznaczony do wspomagania prania zasadniczego.
Może być stosowany w połączeniu innymi produktami piorącymi.
Nie stosować do nylonu.
SPOSÓB UŻYCIA
Dozowanie odbywa się za pomocą automatycznych urządzeń
dozujących. Zalecenia ogólne: 4 - 10g /1 kg suchego prania.
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
Stabilność
Temperatura zamarzania
Magazynowanie

1.05 ± 0.05
4 ± 0.5
Niska
do 90˚C
< -5˚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: związki wybielające na bazie tlenu 15 - 30%,
anionowe środki powierzchniowo czynne 5 - 15%.
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO.
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H290: Może powodować korozję metali.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia
oczu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
– Palenie wzbronione.
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: 21 kg
Beczka: 210 kg

kod: 6220020
kod: 6220200

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

