
CLOVIN S.A.
18-220 Czyżew , ul. Zarzecze14, tel.(0 86) 275 50 58, tel/fax (086) 275 55 06

                                                                                                                              
e-mail:clovin@clovin.com.pl, www.clovin.com.pl

CLOVIN I D
PODSTAWOWY ŚRODEK PIORĄCY

do prania wstępnego i właściwego

CHARAKTERYSTYKA

- Do prania wszystkich rodzajów włókien bawełnianych

i mieszanek  z włóknami syntetycznymi

- Środek piorący typu mono-koncentrat do prania 

wstępnego i zasadniczego.

- Do chemiczno – termicznej dezynfekcji w temp. 65° C 

i 70oC wraz z preparatem SEPTONIT. 

- Do prania bielizny białej i trwale barwionej,               

we wszystkich zakresach twardości wody.

- Do wszystkich typów pralek i pralnic 

- Przystosowany do dozowania przez mechaniczne 

systemy dozujące

SKŁAD

Składnik  Zawartość
procentowa

- Fosforany 15-<30%

- Niejonowe  środki 
powierzchniowo czynne,

5-<15%

- Mydło, krzemiany, <5%

oraz: enzymy, regulatory piany, 
wybielacze optyczne, środki 
dyspergujące, kompozycja 
zapachowa, limonene.

ZASTOSOWANIE
Podstawowy  środek  piorący  do  prania  wstępnego
i  właściwego  z  podwyższonymi  własnościami
wypierania  tłustych  plam  przeznaczony  do  prania
wszystkich  rodzajów  włókien  bawełnianych
i mieszanek z włóknami syntetycznymi.

DANE FIZYKO-CHEMICZNE

Postać: biały proszek 

Ciężar nasypowy: 0,85 g/cm3 ±0,5

pH 1% r-ru:ok.11,4

PRZECHOWYWANIE

           Przechowywać w suchych i chłodnych  
           pomieszczeniach. Chronić przed wilgocią.

           
BIEZPIECZEŃSTWO 
UŻYTKOWANIA

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

DOZOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
Dozowanie w g/kg suchej bielizny (moduł kąpieli 1 : 5)

* Dla silnie zabrudzonej bielizny dozować odpowiednio

więcej.

*  Zakres  twardości  wody podają  właściwe  wodociągi

miejskie.

Zakres twardości
wody

Twardość wody
(°n)

Metoda dwukąpielowa
pranie

wstępne zasadnicze
Metoda

jednokąpielowa Zespoły ciągłe

1 0 – <7 (miękka) 15 10 25 16-22

2 7 – <14 (średnia) 20 15 25 --

3 14 – <21 (twarda) 25 20 30 --

4 >21 (b. twarda) 30 25 35 --

- Dezynfekcja chemiczno- termiczna w procesie prania bielizny szpitalnej nieznacznie zanieczyszczonej krwią . 

Preparat do
dezynfekcji

Stężenie
preparatu

Preparat
piorący

Stężenie
preparatu

Temperatura
[°C]

Czas
[min]

Zakres działania

SEPTONIT 1 g/dm3 CLOVIN I D 3 g/dm3 65°C 20 B, TbC, F, V

SEPTONIT 1 g/dm3 CLOVIN I D 3 g/dm3 70°C 10 B, TbC, F, V
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