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lнструкцiа

щодо викеристання

Бленiдас

Кокцентрований вiдбiлюючий засiб для бiлизни

L|я iнструкцiя визначас умовн застосування нейтральноrо,Ulиючопо засобудля рWноrо миття
посудУ виробництВа ТоВ ttБлаНiдаса УкраТНа, з мето!о безпечного та якiсного миття посуду {

каструль сковорiл скляного та фаянсового посуду тощо} у установах харчовоТ та переробноТ
промислоýостi, пiдприемствах комунального господарства, гроhпадського харчування та торгiвлi,
на Bcix видахтранспорly, в учбових та доlлкiльних закладах, побрi та в iнших установах дrlя
отримання належноТ гiгiени.

Бланiдас - Концентрованнй вiдбiлюючий засiб для бiлизни - € концентрованим вiдбiлювачем
дJтя тканин, спецiальнО розробленИм д.пя викоРистання в спецiалiзованих пральнях, пральнях при
замадах системи охорони здоров'я та пральнях на пiдприемствах. flаний засiб може
викорисговуватися на будь-якихтипах нефарбованих,та надеякихтипаххольоровихтканин {за
винятком нейлону}та застосовуватися при ополiскуваннi притемпературi 2С-40.С
спосiб використа ння : дr8я дося гне н ня н ай бiл ьшот ефе кти вносгi рекоме нду€ться пе ред
використанням 8итримати засiб за температурою 28"с {значення рн за цiеттемпераryри ма€
складати бiля 9,5}. Слiд мати на увазi, що пря значеннях рН нижче 9,5, вiдносна концентрацiя
соляноТ кис,lсти 3росга€, i вiдбiлювач сгас бiльш акти8ним, Соляна кислота набагато активнiша, нiж
riпохлорита. i отже iT негативниЙ вплив на вOлокно бiльший. Тому пiд час вiдбiлювання наобхiднiЙ
контроль за piBHeM рН.
3а бiльШ високиХ 3наченЬ рН активнiСть вiдбiлювавня знижуgться, що да€ мOжлиЁiггь пiдвищити
темпераryРу. прИ рН=10,5 вiдбiлюванНя слiД проводити при темпераryрi 50-55"С. Гiпохлорит
реаryЕ з хлоргексидином, рзорюючи коричневi плями, якi важко sивести.
Не використовуйте засiб при вiдбiл юва HHi нейло ну {полiамiдного волокна }

flозування: викорисговуйте концентрацiю 5-10 мл на 1 кг сухоi бiлизни

Склад: вода осмотична. гiпохлорит натрiю > 3оъ гiдрооксид натрiю < 5Уо, рiдке скло < 5Уо.

ОсоýливосТi застосуваНня: Bci роботи з засобом слiд проводити в захисних ryмових рукавичкаь
уникати попадання в очi та на шкiру.
Пакування, транспортування, збврirання;
3асiб фасують в канiсгру 5 л i 20 л. Засоби в упаковцi перевозяться BciMa видами транспорту
вiдповiднО до правид перевезення вiдповiдноТ категорiti вантажiв. 36ерiгають в оригiнальнiй
упаковцi, подалi вiд нагрiвальних приладiв i прямого сонячного промiння при тЁмпературi вiд +5оС
до +25оС
TepMiH зберiгання: 2 роки з дати виготовлення.


