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TEHNIČNE INFORMACIJE

Megamax 3 phases
univerzalni detergent za strojno in ročno pranje perila
pri 30°C, 40 °C, 60 °C, 95 °C
Ident izdelka:

3 kg
10 kg
20 kg
0,9 kg
3 kg
400 g
1000 kg

2009 in 3499
7715
5097
5818
3803 (box)
5486 (box)
5230 (big bag)

Namen:

MEGAMAX 3 PHASES je nefosfatni univerzalni detergent za strojno
in ročno pranje perila s prijetnim vonjem. MEGAMAX 3 PHASES je

mešanica
površinsko aktivnih komponent, sredstev za
mehčanje in preprečevanje redeponiranja nečistoč, sredstev za
beljenje, polnil, encimov in eteričnega olja.
MEGAMAX 3 PHASES priporočamo za pranje vseh vrst obarvanih
in belih tkanin (bombaž, lan, sintetika, mešanica sintetike in
drugo). Primeren je za ročno in strojno pranje pri vseh
temperaturah.
Kemijsko-fizikalni
podatki:

Videz: bel granulat z vgrajenimi barvnimi zrnci, prijetnega vonja
ph (1% razt.):
min.10,5
Topnost v vodi:
popolna v vsakem razmerju
Na perborat %
min.4,5
Nasipna teža
max. 750 g/l
Sestava: 5-15 % zeoliti, anionske površinsko aktivne snovi,
belila na osnovi kisika, < 5% polikarboksilat
Vsebuje: encime, dišave (Amyl Cinnamal)

Način uporabe:

Pred pranjem ločite tkanine po vrsti, barvi in stopnji
umazanosti. Pri izbiri temperature pranja upoštevajte navodila
proizvajalcev tkanin.
Navodila doziranja: Detergent dajte v dozirno posodo
pralnega stroja.
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TEHNIČNE INFORMACIJE
Priporočeno doziranje: za 4-5 kg suhega perila
100 g = 130 ml

TRDOTA
VODE

0 - 14 °N
15 - 20 °N
> 20 °N
ROČNO PRANJE
PREDPRANJE

MALO
UMAZANO
PERILO

100 ml
110 ml
130 ml

NORMALNO

ZELO

UMAZANO
PERILO

UMAZANO
PERILO

110 ml
130 ml
130 ml
190 ml
150 ml
190 ml
85 ml/10 L
110 ml

Ročno pranje : Preden perilo namočite, detergent raztopite v vodi.

Opozorilo:

Po vsakem pranju operite roke v čisti vodi. Osebe z občutljivo
ali poškodovano kožo morajo strogo upoštevati navodila za
doziranje in se izogibati daljšemu stiku rok z raztopino pralnega
sredstva. Pripravek je dražilen.

Pakiranje:

400 g, 0,9 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 1000 kg embalaža

Skladiščenje:

Hranite v originalni, zaprti embalaži, v suhem in hladnem
prostoru, izven dosega otrok, ločeno od živil.

Rok uporabe:

3 leta od datuma proizvodnje, odtisnjenega na embalaži, pri
pogojih skladiščenja.
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