
 

 

ALKA POWER 
Folyékony mosásrásegít ő professzionális mosodák részére  

• Megnöveli a mosási ciklusban a mosószer vízlágyító hatását. 
• Erős zsíroldó hatással bír és nagyban hozzájárul a szennyeződés leülepedé-

sének megakadályozásához. 
• Oxipur rendszer termékeivel történő felhasználásra tervezték. 
 
Erősen koncentrátum, vízlágyító hatással bíró, lúgos adalék professzionális moso-
dák részére. Környezetbarát anyagokat tartalmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Alkalmazási mód 
Az Oxipur választék többi termékével együtt kell használni. Sutter Tech automata 
mosószer adagolóval kell adagolni. 

Adagolás 
 
Vízkeménység  
Lágy víz (0°-15°F) 1-3 g/kg 
Közepes (15°-25°F) 3-6 g/kg 
Kemény víz (>25°F) 6-12 g/kg 

Fizikai adatok 
Megjelenés: átlátszó folyadék 
Szín: színtelen / enyhén sárgás 
Illat: enyhén technikai 
pH: >13 
Relatív sűrűség: 1,35 g/ml 
Aktív hatóanyag: 35% +/- 2% 
További információ lúgosság (nátrium-hidroxid): 26,5% +/- 1,0% 

Összetétel 
Tartalmaz: marónátron, kálilúg, foszfonátok, polikarboxilátok <5%. 

 

 
 
 

 

Figyelmeztetések 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védje a szemét. 
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruha-
darabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni víz-
zel/zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss 
levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 
tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó 
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ-
PONTHOZ vagy orvoshoz. EUH210 A termék csak szakmai használatra. Kérésre 
biztonsági adatlap kapható PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT. 

 
Tárolás 
Száraz és hűvös helyen, lúgos anyagok tárolására alkalmas helyen, savas és oxi-
gén bázisú oxidáló termékektől távol, az eredeti csomagolásban tartandó! Kerülni 
kell a melegnek való kitételt. 

 
Megjegyzés  
Kövesse a mosógépgyártó utasításait! Mindig vegye figyelembe a textil kezelési 
címkéjének jelzéseit! 

Kiszerelés 
24 kg 

Engedély, regisztráció: 
Regisztráció: B-14110424 
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Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 
 


