
Domestos Professional Whitener
Preparat do wybielania białych tkanin.

Opis

Domestos Professional Whitener to skoncentrowany preparat do wybielania 

białych tkanin. Produkt polecany jest do stosowania w pralkach automatycznych
oraz do prania ręcznego.

•    doskonałe właściwości wybielające;
•    ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy 
     niskich stężeniach użytkowych;
•    efektywny i wydajny;
•    łatwe i szybkie zastosowanie;
•    niewielkie, poręczne opakowanie;

Postać:    przezroczysta ciecz
Gęstość w 20ºC:  ok. 1,08 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC): ok. 13,0

Cechy

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą 
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.
Sposób użycia

Pralki automatyczne
Przed uruchomieniem programu prania, wlać 100 ml Domestos-a Professional 

Whitener do zbiorniczka na wybielacz. 
Jeśli pralka nie ma osobnego zbiorniczka, rozcieńczony roztwór wybielacza 
(100 ml Domestosa na 1 L wody) wlać bezpośrednio do bębna. Następnie pranie
włożyć do bębna. Wsypać proszek. Zbiorniczek na środek do prania wstępnego 
pozostawić pusty. Wybrać program „pranie wstępne” i włączyć pralkę. 

Pranie ręczne
Rozcieńczyć 100 ml preparatu Domestos Professional Whitener w 10 L wody. 
Zamoczyć tkaniny i pozostawić na 10 minut w sporządzonym roztworze. Nastę-
pnie tkaniny wypłukać czystą wodą i prać w roztworze detergentu. 

Zalecenia: Używać tylko do tkanin białych. Produkt stosować tylko w postaci roz-
cieńczonej. Nie używać na wełnę, moher, skórę i tekstylia z       albo       znakiem. 
Sprawdzić instrukcję stosowania danej pralki. Przedłużony czas kontaktu roztworu 
podchlorynu z metalem (np. metalowe guziki) może spowodować przebarwienia. 
Nie stosować do biustonoszy z usztywniaczem. Nie wkładać bielizny po procesie 
wybielania do suszarek bębnowych.  
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób
użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel 
handlowy.
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Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód grunto-
wych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia 
najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specja-
listycznej firmie.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Nie magazynować wspólnie z kwasami.

12 miesięcy od daty produkcji (termin przydatności na opakowaniu).

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna 
ochrona skóry. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem 
Domestos Professional Whitener, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, 
bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

 

 

 

Warunki przechowywania

Okres trwałości
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Postępowanie z odpadami

Środki ostrożności


