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ULOTKA INFORMACYJNA   

ORANGE Booster 
PRODUKT WSPOMAGAJĄCY PRANIE I DOCZYSZCZANIE 
DYWANÓW I WYKŁADZIN, TAPICEREK, POSADZEK 
 

 Usuwa plamy z: lakier do paznokci, farba, flamaster, atrament, guma do żucia, klej, pasta do butów, asfalt 
 Bezpieczny dla tkanin kolorowych 
 Działa szybko i skutecznie 
 Likwiduje z tkanin nieprzyjemny zapach dymu z papierosów 

 

ZASTOSOWANIE 
Produkt płynny na bazie rozpuszczalników oraz wyciągu z pomarańczy do 
usuwania silnych zabrudzeń z: tłuszczu, smarów, klejów, asfaltu, żywic, 
artykułów spożywczych, barwników z powierzchni zmywalnych oraz z 
dywanów, wykładzin dywanowych i tapicerek.  
Nadaje się do zastosowania jako dodatek wspomagający pranie i 
doczyszczanie powierzchni zmywalnych w połączeniu z bazowym 
produktem myjącym lub piorącym oraz jako produkt samodzielny do 
miejscowego czyszczenia.  
Do zastosowania w każdym urządzeniu przeznaczonym do prania metodą 
ekstrakcyjną lub na mokro z wykorzystaniem szorowarek walcowych i 
tarczowych oraz metodą szamponowania. 

SPOSÓB UŻYCIA 
•Dodatek wspomagający pranie oraz doczyszczanie powierzchni: 

1. Zadozować: 50 - 100 ml produktu ORANGE Booster / 10 L 
gotowego roztworu roboczego przeznaczonego do zastosowania. 

2. Zastosować produkt w postacie roztworu roboczego.  
 

•Działanie miejscowe: 
1. Nanieść bez rozcieńczania bezpośrednio na zabrudzoną 

powierzchnię. 
2. Odczekać od 1 do 2 minut (nie dopuścić do wyschnięcia). 
3. Następnie wyprać lub wyczyścić tkaninę / powierzchnię. 

 

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Skład: węglowodory alifatyczne ≥30%,  
D-Limonen <5%. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 
Gęstość względna w 20˚C, g/cm³: 0,89 ± 0.5 
pH produktu (1%):   7 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska 
Termin ważności:   36 mies. 
Temperatura zamarzania:  < -5°C  

MAGAZYNOWANIE 
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 
Kanister: 4 x 5 L kod: 4150005 
  
 

 

 


