ΟΞI ΜΠΟΥΣΤ – OXY BOOST
Για όλα τα πλυντήρια ρούχων σκόνης ή υγρού απορρυπαντικού (περιλαμβανομένων και αυτών της
αυτοπροσδιοριζόμενης δόσης) .
Επαναφέρει την αρχική φωτεινότητα των χρωμάτων.
Για βαρύ λέρωμα
Βγάζει τους επίμονους λεκέδες κρασί, χυμούς φρούτων, τσάι, καφέ, περιττώματα κλπ.
Εντυπωσιακό λαμπρυντικό χρωμάτων και λευκαντικό για ρούχα, ταπετσαρίες και καλύμματα επίπλων,
ασπρόρουχα, δικτυωτές κουρτίνες, κρόσσια χαλιών, κατακόρυφα ηλιοστόρ (περσίδες) κλπ.
Προσθέστε 20 γραμ. σε κάθε πλύση.
Μικροβιοκτόνο & Βακτηριοκτόνο ενισχυτικό και προπλυντικό του πλυσίματος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ: Χρησιμοποιείστε το επιπρόσθετα ή σε μερική αντικατάσταση του
απορρυπαντικού (σκόνη & υγρό). Συνηθισμένη δόση τα 20-30 γραμ. για κάθε 15 κιλά ρούχων.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΟΣΗΣ : Διασκορπίστε το απ’ ευθείας μέσα στο πλυντήριο, 20 γραμ.
ανά 15 κιλά ρούχων.
ΠΡΟ-ΜΟΥΣΚΕΜΑ: Προσθέστε 20-40 γραμ. σε κάθε 5 λίτρα χλιαρού ή ζεστού νερού (θερμοκρασίας πάνω
από 35ο C). Μουσκέψτε το λιγότερο για 1 ώρα.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ελέγχετε πάντοτε τη σταθερότητα των χρωμάτων. Μην το
χρησιμοποιείτε ποτέ σε είδη που δεν πλένονται περιλαμβανομένου του μεταξιού, του δέρματος κλπ.
Μερικοί λεκέδες μπορεί να χρειάζονται δυνατότερες διαλύσεις. Αρχίζετε όμως πάντοτε με τη συνιστώμενη
δόση.
ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ: (Μικροβιολογική δραστηριότητα). Με την τοποθέτηση σε διάλυμα 20 γραμ. σε
κάθε 2 λίτρα νερού 35ο C επιτυγχάνεται μέσα σε 5-10 λεπτά η πλήρης καταστροφή των παρακάτω
βακτηριδίων:
Escerichia cali,
Pseudomonas acrrugimosa,
Streptococcus faecalis,
Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumonial.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Εάν το καταπιείτε πιέστε ½ λίτρο νερού. Ερεθιστικό για τα μάτια που αν επηρεασθούν πλύνετε τα με
άφθονο νερό και αναζητείστε την ιατρική συμβουλή. Μετά από επαφή με το δέρμα ξεπλύνετε καλά. Φοράτε
προστατευτικά γάντια όταν το πιάνεται με τα χέρια. Μη εισπνέετε τη σκόνη του. Περιλαμβάνει ανθρακικό
νάτριο. Το ΡΗ του σαν διάλυμα 9,5-10,5.
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