
                                        

Przeznaczenie: Profesjonalny środek przeznaczony zmniejszania zapylenia pranej bielizny.

Składniki: Polimery oraganiczne oraz kompozycja zapachowa.

Właściwości:
Znacznie redukuje zapylenia bilelizny bawełnianej.
Nadaje pranym tekstyliom przyjemny chwyt.
Pomaga w procesie neutralizacji bielizny.

Zastosowanie i dozowanie:
Stosować jako dodatek do prania do ostatniego płukania.
Dozowanie: od 10-50g / kg suchej bielizny. Moduł prania: 1:4. Czas zmiękczania: 3-6 min.
Suszenie: >80ºC przez 15-25 min. 
Szczegółowe dozowanie środka ustala przedstawiciel firmy CLOVIN S.A. - w oparciu
o lokalne warunki techniczne pralni, stopień zabrudzenia i asortyment bielizny.

Składowanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w pojemnikach 
szczelnie zamkniętych. Chronić przed mrozem. 

Waga netto: 5kg/20kg.
Opakowanie handlowe: pojemnik z PE.
Termin przydatności do użycia: 24 m-ce od daty produkcji. 
Nr serii i data produkcji na opakowaniu.

Producent: 
CLOVIN S.A.
ul. Zarzecze 14
18-220 Czyżew
tel. (085) 275 50 58
e-mail: clovin@clovin.com.pl
www.clovin.com.pl

 CLOVIN 
       ANTIDUST

     PROFESSIONAL

mailto:clovin@clovin.com.pl
http://www.clovin.com.pl/
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