
TECHNICKÝ LIST

WASH PLUS

SKLADOVÁNÍ: 
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplo-
tách 5°C až 25°C. Obal/obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.

Obsahuje suroviny rostlinného původu (obsažené povrchově aktivní látky jsou 
snadno biologicky odbouratelné dle nařízení 648/2004 / ES) pocházející ze zpra-
cování kukuřice, brambor, cukrové řepy a kokosového oleje. Bez fosfátu a niklu 
(méně než 0,01 ppm). Dermatologicky testovaný produkt (netestováno na zvířatech). 

 BALENÍ: 5 l

OBALY VÝROBKŮ: 
(lahve a kanystry) jsou vyrobeny z recyklovaného plastu (Second life plastic), využívaná barviva a 
parfemace neobsahují alergeny, výrobky jsou testovány dle referenčních výrobků v nezávislé labo-
ratoři.

Biologicky rozložitelný výrobek s obsahem surovin 
rostlinného původu.

POUŽITÍ:
Koncentrát. K ručnímu mytí. Mytí nádobí: Pro vyšší mycí účinek, úsporu vody a energie, ochranu 
životního prostředí nádobí nemyjte pod tekoucí vodou, ale myjte v lázni: do 5l vody v závislosti na 
znečištění: 7 - 9 ml do měkké vody; 9 - 11 ml do středně tvrdé vody; 11 - 13 ml do tvrdé vody. Při od-
máčení nádobí: 30 ml do 10 l vody.

SIGNÁLNÍ SLOVO: VAROVÁNÍ 
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochran-
né rukavice a brýle. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráž-
dění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným 
použitím vyperte. Obsahuje 2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. 
Může vyvolat alergickou reakci.
OBSAHUJE: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně  než 
5% amfoterní a neiontové povrchově aktivní látky;  konzervační činidla Methylisothiazolinone a Me-
thylchloroisothiazolinone.
VÝROBCE: Sutter Industries S.p.A.
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POPIS:
neparfemovaný, vysoce efektivní odmašťovací prostředek k ručnímu mytí ná-
dobí, bezbarvý. Ideální pro odstranění mastných nečistot. Díky své formulaci 
je výrobek účinný bez vytváření přílišné pěny. Pouze pro profesionální použití.


