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Használata: 

Technikai adatok: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Illatosított, folyékony mosószer koncentrátum kézi és gépi mosáshoz. Színfogó összetevői meggátolják a 

színek keveredését, a ruhák elszíneződését, így

egyszerre moshatóak. Optikai fehérítő tartalmának köszönhetően a fehér ruhák ragyogó fehérek lesznek. 

Alacsony hőfokon is hatékony. Mindenfajta textíliához használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. 

Fosztfátmentes.  

 5 kg kiszerelés: gépi mosás esetén öntse 

mosásnál a mosóvízbe.  

 20 kg kiszerelés: az Oxipur termékcsalád más termékeivel,

adagolórendszerrel együtt használandó

 
 
 
 
 
 
 
 

Kézi adagolás: 10-20 g/textil kg . 

fajtájának és a víz keménységének megfelelően

adagolórendszerrel való használatra optimalizálva. 

JELLEGE: Folyadék 

SZÍNE: Zöld 

ILLATA: Friss 

COV: 0,15% 

 
PH Aktív szubsztancia 

[%] 

9,5 ± 0,5 35 ± 1 

 

 
CLEAN ACTIVE

Hígítás: 

0143 631.1 
 

ILLATOSÍTOTT GÉPI ÉS KÉZI MOSÓSZER

Alkalmas minden típusú szö

szennyeződés eltávolítására

zsíros foltokra) 

Nem fakítja a színeket, mega

különböző színű ruhák megfogják egymást

 Oxipur termékekhez optimalizálva

Illatosított, folyékony mosószer koncentrátum kézi és gépi mosáshoz. Színfogó összetevői meggátolják a 

színek keveredését, a ruhák elszíneződését, így a színes és fehér ruhák költséghatékony módon 

rítő tartalmának köszönhetően a fehér ruhák ragyogó fehérek lesznek. 

Alacsony hőfokon is hatékony. Mindenfajta textíliához használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. 

gépi mosás esetén öntse a terméket a mosógép mosószer adag

az Oxipur termékcsalád más termékeivel, valamint a Sutter Tech 

együtt használandó 

kg . Automatikus adagolás: a mosási ciklusnak, a 

és a víz keménységének megfelelően. Az Oxipur  rendszer  termékeivel, és a Sutter tech 

való használatra optimalizálva.  

Relatív 
sűrűség 
(g/ml) 

Nyomás (bar) Viszkozitás
(cP) 

1.05  100 ± 50 

ACTIVE 

ILLATOSÍTOTT GÉPI ÉS KÉZI MOSÓSZER  

övethez, és minden 

ra (különösen a 

Nem fakítja a színeket, megakadályozza, hogy a 

nű ruhák megfogják egymást 

ékekhez optimalizálva. 

Illatosított, folyékony mosószer koncentrátum kézi és gépi mosáshoz. Színfogó összetevői meggátolják a 

a színes és fehér ruhák költséghatékony módon 

rítő tartalmának köszönhetően a fehér ruhák ragyogó fehérek lesznek. 

Alacsony hőfokon is hatékony. Mindenfajta textíliához használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. 

mosószer adagolójába, kézi 

valamint a Sutter Tech 

a mosási ciklusnak, a szennyeződés 

Az Oxipur  rendszer  termékeivel, és a Sutter tech 

zkozitás  
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Megjegyzés: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell 

mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

arcvédő használata kötelező.LENYEL

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

esetben a kontaklencsék eltávolítása ha könn

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

kloroziotiazolint és metal-izotiazolinont tartalmaz. 

 

VESZÉLY 

 

Mosószer ruhaneműkhöz. Fagyveszélyes

utasításokat. Ne használja gyapjún és selyemen. 

adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel egy

meghatározott ppe-t. 

A Sutter Professional nem vállal felelősséget a

Csak professzionális felhasználásra. Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

 

FIGYELEM: az élénk színű vagy új ruhák kifakulhatnak. Ajánlott legalább 5 alkalommal külön mosni. 

 
 
                CSOMAGOLÁS 
 

 
Kód 

 
       Kiszerelés 

5653 Kg 5 

5652 Kg 20 

5654 Kg 60 

 

 
 
 
 

CLEAN ACTIVE 
 
  Figyelmeztetések: 
 

0143 631.1 
 

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell 

mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Védőkesz

arcvédő használata kötelező.LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

esetben a kontaklencsék eltávolítása ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon 

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Ha bőrirritáció lép fel: kérjen orvosi tanácsot. 

izotiazolinont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

Fagyveszélyes. Mindig tartsa be a ruhanemű címkéjén feltüntetett mosási 

e használja gyapjún és selyemen. Használat előtt mindig olvassa el a termék műszaki 

adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon 

Sutter Professional nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használat

Csak professzionális felhasználásra. Kérésre biztonsági adatlap kapható.  

j ruhák kifakulhatnak. Ajánlott legalább 5 alkalommal külön mosni. 
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Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő, 

S ESETÉN: rosszullét esetén azonal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

yen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon 

Ha bőrirritáció lép fel: kérjen orvosi tanácsot. Metil-

indig tartsa be a ruhanemű címkéjén feltüntetett mosási 

asználat előtt mindig olvassa el a termék műszaki 

asználja a biztonsági adatlapon 

nem megfelelő használatából eredő károkért. 

j ruhák kifakulhatnak. Ajánlott legalább 5 alkalommal külön mosni.  

Raklap 

9x4=36 

13x2=26 

6x1=6 


