
 

 

 
Date tehnice 

 

Contine: 5% < 15% Tensioactivi anionici, Zeoliti, Inalbitori pe baza de oxigen,< 5% Tensioactivi non ionici, Sapun, Fosfonati, 
Policarboxilati, Inalbitori optici, Enzime, Parfum 

Aspect: pulbere granulată albă cu pete albastre 

Miros: parfumat 

pH: 10,5 ± 0,5 (1% sol.) 

Densitate relativă: 750 ± 70 g/l  

Solubilitate în apă: solubil 

Detergent complet, atomizat, parfumat pentru mașini de spălat industriale și neindustriale cu putere mare de curățare. De asemenea, 
activ la temperaturi scăzute și în prezența apelor dure. Potrivit pentru spălarea fibrelor sintetice, bumbac, albe și colorate. 

 
Doze recomandate per kg de rufe uscate: 
 
Duritatea apei              Ușor murdară Murdar normal    Foarte murdar 
Dulce (0-15 °F) 12 15 20 
Medie (15-25 °F) 15 20 25 
Dura (> 25 °F) 20 25 30 

 

A se păstra într-un loc uscat și ventilat, care nu depășește o temperatură de 40 ° C. 

Controale tehnice: 
Uz industrial: 

    Fără risc în condiții normale de utilizare. 

    Luați măsurile de protecție individuală relevante. 

 
 

    Măsuri de protecție individuală: 
 
  a) Protecția ochilor/feței 
  Când manipulați produsul pur, utilizați ochelari de protecție (ochelari de protecție) (EN 166). 
 
  b) Protecția pielii 
 
  i) Protecția mâinilor 
  Când manipulați produsul pur, utilizați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN 374-1 / EN374-2 / EN374-3) 
 
  ii) Altele 
  Când manipulați produsul pur, purtați îmbrăcăminte completă de protecție a pielii. 
 
  c) Protecţia căilor respiratorii 
  Nu este necesar pentru utilizare normală. 
 
  d) Pericole termice 
  Nici un pericol de raportat 
 
  Controlul expunerii mediului: 
  Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu. 
 
AMBALAJ 
 
Sac de 10 kg 
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LAVATRICE POLVERE 
Detergent praf complet pentru rufe 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 

CARACTERISTICI CHIMICO FIZICE 

APLICATII 

PRECAUTII DE FOLOSIRE 



 

 
CLASIFICARE SI ETICHIETA 
 
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008: 
Pictograme: GHS05 – Pericol 

                                                                                                                                                                                                
 Clase de pericol și coduri de categorie: 
 Eye Dam. 1 
 Coduri pentru fraze de pericol: 
 Provoacă leziuni oculare grave 
 Sfaturi de precauție: 
 În cazul consultării cu un medic, aveți la dispoziție recipientul sau eticheta produsului. 
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 Citiți eticheta înainte de utilizare. 
 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte / protecție pentru ochi / protecție pentru față. 
 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți bine timp de câteva minute. Scoateți orice lentile de contact 
 dacă este ușor să faci asta. Continuați clătirea. 
 Sunați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE/medic. 
 Aruncați produsul/recipientul în conformitate cu reglementările. 
 Dacă este adus în contact cu ochii, produsul provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacificarea sau rănirea corneei 
la iris. 
  
Număr ONU: 0000 
 
Avertismente: Instrucțiunile și informațiile conținute în acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al utilizării practice 
și, prin urmare, exacte și relevante. Deoarece condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt dincolo de orice posibilitate de control, 
sunt furnizate de noi fără nicio răspundere sau garanție, implicită sau explicită. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați serviciul 
nostru tehnic. 
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