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CLEVER
Attack

Tlenowy
odplamiacz

CHARAKTERYSTYKA

– Skutecznie  usuwa uporczywe  plamy z  białych

i kolorowych tkanin 

–  Nie zawiera chloru

– Nadaje sie do prania ręcznego i mechanicznego

oraz namaczania tkanin

– Stosowany jako dodatek do proszku do prania

odświeża biel  białych tkanin.

SKŁAD

Składnik  Zawartość
procentowa

- Związki wybielające na 
bazie tlenu

>30%

- Niejonowe  środki 
powierzchniowo czynne

5-<15%

 - Fosfoniany oraz enzymy. <5%

PRZECHOWYWANIE
           Przechowywać w suchych i chłodnych  
           pomieszczeniach (temp. <= 30 oC).  
           Unikać wilgoci i miejsc nasłonecznionych.

ZASTOSOWANIE
Odplamiacz  w  proszku  do  prania  ręcznego

i  mechanicznego  oraz  namaczania  tkanin

białych i kolorowych.

DANE FIZYKO-CHEMICZNE
Postać: biały proszek 

Ciężar nasypowy: ok. 0,83 g/m3

pH: 10,75 – 10,8

DOZOWANIE
Do prania: Dodaj jedną miarkę (ok.30g) do proszku do
prania.  W  przypadku  trudnych  plam  dodaj  2  miarki
produktu.
Do prania wstępnego w pralce:  dodaj jedną miarkę
(ok.30g) do szufladki prania wstępnego. Wsyp proszek
do  prania  do  szufladki  prania  zasadniczego.
W  przypadku  trudnych  plam użyj  2  miarki  produktu
(60g).
Do namaczania: Rozpuścić  1  miarkę  (ok..30g)  w 4l
ciepłej wody (max 40°C). W przypadku trudnych plam
użyj 2 miarki produktu. W celu uzyskania najlepszych
efektów  namaczane  ubrania  pozostaw  w  roztworze
przez  ok.  6  godz.  Czas  namaczania  nie  powinien
przekroczyć 12 godz. Po namaczaniu upierz jak zwykle
lub dokładnie wypłucz .
Do  usuwania  trudnych  plam  na  ubraniach  oraz
innych tkaninach: Rozpuść 1/2 miarki w 0,5 l ciepłej
wody  (max  40°C)  w  plastikowym  pojemniku.  Nalej
bezpośrednio na plamę. Pozostaw max. na 30 minut, a
następnie upierz jak zwykle lub dokładnie wypłucz. Nie
pozostawiaj  roztworu  w  szczelnie  zamkniętym
pojemniku,  ponieważ  uwalniający  się  tlen  może
doprowadzić  do  pęknięcia  pojemnika.  Nie  używaj  na
wełnie i  jedwabiu lub na tkaninach z domieszką wełny.

BIEZPIECZEŃSTWO 
UŻYTKOWANIA
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie 
charakterystyki produktu oraz w Instrukcji 
bezpieczeństwa.


