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Informace o produktu

CC-Čistota záclon COLOR/BÍLÁ
1. Popis produktu
Aktivní prací prostředky pro šetrné čištění záclon. Jsou určeny pro mechanické i ruční
praní. Plná prací síla při 30-40 oC. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny.
Dávájí záclonám splývavost a svěží vůni. CC-Čistota záclon-color je šetrná vůči barvám,
CC-Čistota záclon-bílá dodává zářivě bílou barvu.
2. Oblasti použití
CC-Čistota záclon-color je vhodná pro barevné záclony ze syntetických i přírodních
vláken. CC-Čistota záclon-bílá je koncipována speciálně pro bílé záclony.
3. Použití
Mechanické strojové praní:
Při všech stupních tvrdosti vody použijte 50 ml CC-Čistoty záclon přímo do bubnu pračky
a navolte příslušný prací program (záclony, syntetické/jemné prádlo při 30-40 °C).
Ruční praní:
Při všech stupních tvrdosti vody použijte 25 ml CC-Čistoty záclon do 5 litrů teplé vody a
záclony lehce properte. Silně znečištěné nebo zašedlé záclony properte dvakrát.
Upozornění: Dbejte na upřesnění a doporučení výrobce záclon. Záclony zavěšte ještě
vlhké. Jejich forma a splývavost zůstane nezměněna.
4. Technická data
pH-hodnota: cca 8,0 (koncentrát)
Obsah látek: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní
látky, méně než 5% mýdlo, NTA. Obsahuje BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, parfémy, AMYL CINNAMAL, LINALOOL.
CC-Čistota záclon BÍLÁ obsahuje navíc optické zjasňovače.
Giscode:

není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Čistotu záclon skladujte uzavřenou
Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

v originální

nádobě

v chladu

a

suchu.

5. Balení
750 ml - lahev
10 l
- kanystr

(Color/Bílá)
(Color/Bílá)
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Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto
produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré
předchozí verze svoji platnost.
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