Detafix - SET
Univerzální řada odstraňovačů skvrn pro všechny druhy textilií
Vlastnosti :

Hodnota pH

Rozpustnost

Aplikace

Detafix Blotol

10.5 - 11.5

voda, perch. HC

krev a skvrny od bílkovin
(skvrny od jídla)

Detafix Tanol

3.0 - 4.0

voda, perch. HC

skvrny od barvy, tuku,laku,
oleje,pryskyřice, kul.per,a
vosku

Detafix Color

8.0 - 9.0

voda, perch. HC

skvrny od barvy, tuku, laku,
vosku, kul.per, a vosku,

Detafix Tintol

8.0 - 9.0

voda, perch, HC

skvrny od inkoustu a prupisek

Detafix Rostol

3.5 - 4.5

voda, perch, HC

skvrny od rzi a kovu

Aplikace :
Všechny produkty ze série Detafix mohou být univerzálně použity pro předčištění i čištění po,
anebo na čištění koberců.
Čistící prostředky na skvrny ze série Detafix jsou vysoce efektivní produkty. Na choulostivé oděvy
a oděvy se špatnou barevnou stálostí je nezbytně nutné provést test na lem.
Předčištění: V případě použití neředěného přípravku ze série Detafix na předčištění, nemusí být
použity jiné chemicky čistící přípravky. Při ošetřování citlivých oděvů, tj. hedvábí, acitát, viskóza,
by tyto zašpiněné oblasti měly být nejdřív opláchnuty a poté vysušeny. Při textilní péči pracující s
uhlovodíkovými rozpouštědly se musí oděvy propláchnout a poté vysušit, nebo překrýt s
BENZAPONEM PRE. Prošedivění na místech kde jsou skvrny, je známkou toho, že koncentrace
přípravků na suché čištění je příliš nízká. V takovém případě by měly být oděvy znovu vyčištěny
při vyšší koncentraci přípravků na suché čištění. Textilie předčištěné s odstraňovačem skvrn
Detafix by měly být vyprány ještě 30 minut v pračce.
Čištění po: Při použití na mokré čištění je možné nechat reagovat přípravek proti skvrnám po
dobu 30 sekund za použití špachtle nebo kartáče na skvrny a páry. Opláchněte ošetřené místa
vodou, ve vakuu a vysušte vzduchem. Pro ošetření větších zašpiněných ploch lze použít i sprej s
rozstřikovacími tryskami, tato metoda je obzvláště dobrána na praní a čištění koberců.

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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Univerzální řada odstraňovačů skvrn pro všechny druhy textilií
Poznámka :
Detafix Rostol je silná kyselina a měla by být vypláchnuta vodou i během procesu předčištění a
poté by měla být tato místa vysušena. Nadměrné použití přípravku Detafix Rostol v rozpouštěcí
lázni může vést k rozložení stabilizátorů a tím ke korozi a zápachu.
Skladování . Produkty mohou být skladovány chráněny před mrazem, i když produkty zmrznou a
ztuhnou, mohou být znovu rozmraženy bez vlivu na kvalitu výrobku. Udržujte balení pevně
uzavřené. Produkty mohou být skladovány po dobu 24 měsíců v originálním uzavřeném balení.

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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