KARTA PRODUKTU

JAX 16

ENZYMATYCZNY ŻEL DO PRANIA
TKANIN BIAŁYCH, CZARNYCH, KOLOROWYCH

Substancje aktywne zawarte w produkcie wzmacniają kolory we włóknach tkanin, zapobiegają ich blaknięciu i nie pozostawiają białych śladów na ciemnych tkaninach. Zastosowany w żelu system odplamiająco- pielęgnacyjny złożony jest z pięciu enzymów
(celulazy, proteazy, amylazy, lipazy, mannanazy). Celulaza usuwa zniszczone włókna i
mikrokulki puchu, przeciwdziała ponownemu osadzaniu się brudu. Proteaza usuwa
plamy białkowe (również z krwi), przeciwdziała szarzeniu się białych ubrań. Amylaza
usuwa zabrudzenia z gotowych posiłków, sosów i jedzenia dla dzieci. Lipaza usuwa plamy z tłuszczów. Mannanaza pomaga usunąć ciężkie zabrudzenia (po gęstych sosach,
szminkach, itp.).
PRZEZNACZENIE
• Do prania tkanin naturalnych
• Do prania tkanin syntetycznych

cowego zaleca się stosowanie koncentratu do płukania
tkanin JAX 17.
POJEMNOŚCI
•1l
•5l

SPOSÓB UŻYCIA
Twardość wody

*

Stopień
zabrudzenia
Lekko
zabrudzone
Średnio
zabrudzone
Mocno
zabrudzone

30 ml
55 ml

40 ml
65 ml

50 ml
75 ml

100 ml
80 ml
90 ml
Pranie ręczne - stosować 40 ml żelu na 5 l wody.

CECHY PRODUKTU
• Usuwa trudne plamy
• Nie pozostawia białych śladów
• Usuwa zniszczone włókna
• Zapobiega blaknięciu kolorów
• Do każdego koloru tkanin
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
• Najlepiej prać w temperaturze do 40°C.
• Do zastosowań profesjonalnych i domowych
• Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
• Należy przestrzegać zaleceń producentów pralek
• Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy
prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

pH 8,0 - 9,0
ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
H315 Działa drażniąco na skórę • H319 Działa drażniąco
na oczy • P102 Chronić przed dziećmi • P264 Dokładnie
umyć ręce po użyciu • P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza • P337 + P313 W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

DODATKOWE INFORMACJE
Fosforany zmiękczają wodę ułatwiając mycie w niższej
temperaturze. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końKP
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