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X3 SOLV REMOVER

ОПИСАНИЕ Препарат за предварително третиране на масла и мастила на солвентна основа

ХАРАКТЕРИСТИКИ Високоефикасен при петна от мастило, масло, восък, въглища, катран, козметични 
продукти, лустро за обувки, смоли, боя и др.
Намалява процента изхвърляно поради влошено качество пране и допринася за 
удължаване на дълготрайността му чрез избягване на непрекъснатото препиране 
Безопасен за тъканите

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Продуктът е готов за употреба. Изсипете препарата директно върху петното и го 
оставете да действа от 5 до максимум 15 минути. При необходимост използвайте 
четка, за да търкате петното с препарата. Намокрете петното със студена вода, след 
което поставете дрехата в пералнята с обичайната програма за пране, използвана за 
типа предварително обработена тъкан.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Жълта прозрачна течност
pH: 11,0 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 0,990 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

#

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1817 EAN 8054633830628
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,495 Oz. 17,46
Box x Pit 130
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