Hypur Spezial
Absorbátor zápachu s intenzivním deodorizačním účinkem

Vlastnosti :
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➢
➢
➢
AplKAplikac
e:

Aplikace :
ikace:

odstraňuje silné pachy před a po suchém čištění
univerzální použití v prádelnách, péči o koberce a čištění
eliminuje i pachy textilií způsobené požárem
vhodné pro mokré skvrny např. potu, nikotinu a moči
lze použít pro všechny druhy textilií, ale jemné vlněné předměty je třeba pečlivě
ošetřovat
➢ bez rozpouštědel
Hypur Spezial je koncentrovaný odlučovač zápachu, který lze aplikovat jako sprej, ale
také jako předběžný kartáčový prostředek pro ošetření skvrn, např. moči a potu. Buďte
opatrní při aplikaci výrobku na jemné prádlo. V případě pochybností - zejména v případě
podezření na vyblednutí - doporučujeme provádět LEM test.
Aplikace postřikem pro vodu, perc a rozpouštědlo HC
Hypur Spezial se nanáší nezředěným a jemně rozprašovaný na špatně vonící oblečení. Po
uplynutí doby působení cca. 10 minut vyprat nebo vyčistit jako obvykle.
Předčišťovací prostředek pro vodu a perc (nevhodný pro uhlovodíkové rozpouštědlo)
Hypur Spezial je nanesen neředěným nebo smíchán s prostředkem na předběžné čištění
na znečištěné předměty kartáčem. Po uplynutí doby působení cca. 10 minut vyperte
nebo vyčištěte jako obvykle. Před čištěním jemných vlněných předmětů v perc musí být
povrch ošetřeného prostoru nejdříve vyfoukován vzduchem. Aby se zabránilo vzniku
šedé barvy, měla by čisticí kapalina obsahovat dostatečnou koncentraci čistícího
prostředku.
Aplikace postřikovače pro koberce
Hypur Spezial je postřikován nezředěným a jemně rozpraskaným na špatně vonící
oblasti. Vysuší se bez dalšího ošetření.

Technická data :
Hustota 20 °C
Hodnota pH (1%)

Poznámka :

1.0 g/ml
6,0 – 7,0

Výrobek by měl být skladován chráněný před mrazem, přestože je vhodný pro opětovné použití
po rozmrazení bez ztráty kvality. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Produkt lze skladovat po
dobu 24 měsíců v původním uzavřeném obalu.

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené
reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje
uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené
nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z
aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy.
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