
PENTA POWER TX 
mosópor munkaruhákhoz 

 

 Kiváló zsír, olaj és pigmentoldó tulajdonság 

 Ragyogó fehérség 

 Kellemes illat 

 
A PENTA POWER TX  munkaruha főmosószer emelt zsíroldó képességű összetételének köszönhetően kiválóan alkalmas munkaruhák és 

konyhai textíliák főmosására. Kémiai és optikai fehérítő tartalma révén ragyogó fehérséget biztosít. Gyapjú és selyem kivételével mindennemű 

textília mosására alkalmas.  
 

Adagolás: 10-20 g/kg száraz ruha  15-20 perc  40-95 oC 

 
Az adagolás erős szennyezettség esetén a habbiztonság fenntartása érdekében növelhető. A termék önálló mosóporként és enzimes 

előmosókkal kombinálva is használható. 
Savval, savas keverékekkel ne keverjük, hipó tartalmú szerekkel együtt ne használjuk. 

 

Összetevők: nátrium-karbonát; nátrium- metaszilikát- pentahidrát; nátrium- perkarbonát; benzolszulfonsav, C10-13-alkil- származékai, nátrium-
só; alkoholok, C13-C15, elágazó és egyenes láncú, etoxilált; etidronsav; EDTA és annak nátrium sója; optikai fehérítő, illatszer (Buthylphenyl 

Methylpropional; Limonene) 

 

Összetevők 648/2004/EK szerint: oxigénalapú fehérítő 5 % vagy ennél több, de 15%-nál kevesebb; foszfát 5 % vagy ennél több, de 15%-nál 

kevesebb; zeolit 5 % vagy ennél több, de 15%-nál kevesebb; anionos felületaktív anyag 5 %-nál kevesebb; nem ionos felületaktív anyag 5 %-nál 

kevesebb; szappan 5 %-nál kevesebb; foszfonát 5 %-nál kevesebb; EDTA és annak nátrium sója 5 %-nál kevesebb; optikai fehérítő; illatszer 
(Buthylphenyl Methylpropional; Limonene) 

 

Figyelmeztető mondat: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/ gőzök/permet belélegzését. 

P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell 

öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell 
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos 

öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/ orvoshoz…. P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz…. P501 

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. 

 

 

 

                                                               

      

 

 

 

 

GHS05        GHS 07 

              Veszély    

 
Tárolás:  Eredeti, zárt, felcímkézett csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes, jól szellőztethető helyen, élelmiszertől, italtól, takarmánytól 
távol és gyermekektől elzárva tartandó. Tilos a keveréket és maradékait a talajba, élővízbe, és hígítás illetve kezelés nélkül közcsatornába juttatni. 

 

UFI: VH00-H0VW-300W-TM2W 

 

Felhasználható(év/hónap/nap)/Gyártási azonosító: 

 

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználók részére! 

  

 
Forgalmazza: PentaClean Care Kft.  

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.  

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094  

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu  

Honlap: www.pentaclean.hu 

 

20 kg 

http://www.pentaclean.hu/

