
                  hollu Tex basic                   

Detergent pudra pentru spalare la orice temperatura 
Indeparteaza usor depunerile de murdarie de pe toate tipurile de tesaturi. Garanteaza 
curatarea perfecta a lenjeriei si un grad inalt de inalbire.  

Caracteristici : 
Nu este daunator pentru mediu, fara fosfati, foarte concentrat, putere mare de spalare,  economic in 
utilizare. 

Compozitie si eficienta : 
Substantele de spalare active si enzimele asigura cea mai buna curatare posibila a murdariei si a petelor 
cum ar fi cacao, ulei, grasime, etc., asigurand in acelasi timp cea mai buna protectie pentru fibrele 
textile. Inhibitorii care impiedica decolorarea si sunt continuti de produs, trec particulele de murdarie 
in solutia de detergent prevenind revenirea acestora in interiorul fibrelor. 

Actiune de spumare : 
Nu creaza nici o problema de spumare cand este folosit in scopul mentionat. 

Recomandari de utilizare : 
Nu poate fi utilizat pentru lana, matase si alte textile delicate. 

Instructiuni de utilizare : 

Intructiuni: (în ml / 1 MB = 200 ml = 136 g) 

Temperatura de 
spalare

Tip tesatura

30°C Îmbrăcăminte delicată și sintetică, cum ar fi poliamidă, poliacrilică și poliester.

40-60°C Lenjerie de pat și lenjerie de pat, în funcție de rezistența culorilor ; 
Bumbac, fibre sintetice și amestecuri.

95°C Lenjerie de bumbac și in, țesături albe și rezistente la temperaturi înalt.

Citiți cu atenție instrucțiunile de spălare de pe eticheta . Dacă nu sunteti siguri de informatiile de pe eticheta,  selectați programul pentru haine  
delicate. Nu utilizați pentru lână, mătase și alte materiale delicate.

Duritatea apei (grade Germane) Datele se referă la o cantitate de umplere de spălare uscată de  4,5 kg

Prespalare Spalare - program de baza Lenjerie de pat

Duritate joasa:(0-10°dH = 0-1,8 mmol CaC03/l) 150ml 150ml 150ml

Duritate medie:(10-16°dH =1,8-2,9mmoli CaC03/l) 175ml 175ml 175ml

Duritare mare:(>16°dH=>2,9 mmoli CaC03/l) 200ml 200ml 200ml

15 kg sunt suficiente pentru 126 de spălări cu duritate medie a apei și murdărire normală cu " Lenjerie de pat".



Pericole posibile si recomandari de securitate : 
Cand utilizati produsul luati masurile de securitate cerute la manipularea substantelor chimice. Cititi 
pericolele posibile si masurile de securitate in fisa de securitate a produsului. 

Depozitare : 
Produsul trebuie depozitat intr-un loc uscat 
Nr lot: vezi pe ambalaj ;  
Termen de valabilitate 24 luni 

Ambalare :                                         art.nr. 1774                     saci de 15 kg 

Revizuit :07/2019 

Textul acestei fise tehnice a produsului corespunde cunostintelor noastre tehnice si experientei si au ca scop avizarea 
cat mai buna in legatura cu aceste cunostinte.Totusi datorita diversitatii metodelor de lucru ,proprietatilor 
materialelor si aplicatiilor,nu pot fi specificate anumite caracteristici intr-o maniera legala obligatorie    


