
 

Vision PL09 
Deterent Praf Enzimatic 

 

Proprietăți chimice și fizice 

• Compozitie: Produs formulat 

pe baza de mai putin de 5% 

surfactanti anionici, agenti 

tensioactivi neionici, inalbitori 

pe baza de oxigen, enzime, 

decoloranti optici, parfumuri 

• Aspect fizic: pulbere albă cu 

boabe albastre 

• Miros: Floral 

• Densitate relativă: 0,800+/- 

0,050 kg/l 

• Reziduu uscat: 98,13% 

• pH: 9,5 1% soluţie 

• Solubilitate în apă: parțial 

solubil în apă 

• Biodegradabilitate: Conform 

Reg Ce 648/2004 

• Conținutul de fosfor: absentă 

natura pericolului și 

recomandări 

• Iritant pentru ochi 

• Evita contactul cu ochii 

• În caz de contact cu ochii, 

clătiți imediat cu multă apă și 

consultați un medic 

• NUMAI PENTRU UZ 

PROFESIONAL 

Ambalare 

• 1 sac de 10Kg 

 

 

Descriere și caracteristici 

Detergent enzimatic praf pentru masina de spalat 
rufe 

VISION PL09 este un detergent praf pentru spalarea 
rufelor, deosebit de potrivit pentru utilizarea in 
institutii si comunitati, restaurante, hoteluri etc. 

VISION PL09 se caracterizeaza prin performante 
ridicate de spalare, un grad bun de alb si doze 
reduse, cu ingredientele sale active asigura o rufe 
curata, moale si parfumata. 

Nu necesită prespălare sau adăugarea de balsam de 
rufe. 

Metode de utilizare și aplicare 

Turnați cantitatea necesară de VISION PL09 

în tava corespunzătoare 

Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile 

pe eticheta îmbrăcămintei înainte de spălare. Mod 
de utilizare 

Cantitatea de produs variaza in functie de duritatea 
apei si de cantitatea de material de spalat; 

Pentru utilizarea optimă a produsului în sectorul 
profesional: laboratoare, case de bătrâni și sector 
hotelier, recomandăm următoarea doză exprimată în 
grame de produs per kilogram de rufe uscate. 
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Duritatea Apei Dulce 0 -15 °f Medie 15 - 25 °f Dura (peste 25°f) 

Prespalare gr/kg 6 10 12 

Spalare gr/kg 18 22 25 

Spalare completa 
gr/kg 

22 28 32 
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Clasificare si Avertizari 

• Iritanr pentru ochi 

• Evitati contactul vizual 

• • În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă 
și consultați un medic 

• ESCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL 
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