Universalvaskemiddelsuperkoncentrat til hvidvask, til
brug i hårdt og blødt vand ved
30-60-90°C. Uden phosphat og
NTA.

Fsisk – kemiske data

Egenskaber

Konsistens:

hvidt pulver

Rumvægt:

800 ± 50 g/l

Ætsalkalitet:

2,1 ± 0,3 g/l



Særdeles miljøvenlig, indeholder ikke
zeolither, phosphater og NTA



Grundig fjernelse af pigment- og
fedttilsmudsninger



Virksom og skånende blegning fra 40°C



Desinficerer allerede fra 40°C



Ved behandling af vasketøj, som kan
være infektiøst eller inficeret, skal
vasketemperaturen være 60°C ved en
indvirkningstid på 20 minutter

1

0-7
(blødt)

10 (13 ml/kg)

100 kg

2

7-14
(middel)

12 (15 ml/kg)

83 kg



Pålidelig kompleksdannelse af
tungmetalioner

3

14-21
(hårdt)

14 (18 ml/kg)

70 kg



Solid vaskeeffekt i blødt og hårdt vand

4

16 (20 ml/kg)

63 kg



Beskytter mod aflejringer på stoffet og
dannelses af lag på maskiner

>21
(meget
hårdt)



Særdeles lav skumdannelse



Særdeles velegnet til skjorter og hvidvask



Særligt drøjt takket være lave
doseringsmængder



1 kg TREBON PLUS rækker til
60kg vasketøj (hårdhedsgrad

Anvendelse

100-

Hård Vandhår Dosering i g/kg Rækkeevne*
hed
dhed
vasketøj
30-90 °C
(°dH)

* 1 kg TREBON PLUS rækker til den
oplyste mængde normalt tilsmudset
vasketøj ved en påfyldningsmængde på 4,5
kg i en husholdningsvaskemaskine ved
hovedvask indtil 60°C.

Certificeringer

Dosering i tromlevaskemaskiner
Hård- 4-5 kg
hed
kapacitet
1
65 ml

8-10 kg
kapacitet
130 ml

14-16 kg
kapacitet
210 ml

2

75 ml

150 ml

240 ml

3

90 ml

180 ml

290 ml

4

100 ml

200 ml

320 ml

Hårdhed

22-25 kg
kapacitet

30-35 kg
kapacitet

1

325 ml

460 ml

2

375 ml

525 ml

3

450 ml

630 ml

4

500 ml

700 ml



Registreret som en kemisk-termisk
desinfektionsmetode ved 60°C på
Robert-Koch-Instituttets
desinfektionsmiddelliste iht. § 18 i IfSG
til desinfektion i vaskemaskiner; type AB,
mængde: 4g/l ved en indvirkningstid på
20min



Bakterizid iht. DIN EN 1276 ved
 5g/l ved 40°C, indvirkningstid på
20 min
 2g/l ved 60°C, indvirkningstid på
15 min
 3g/l ved 60°C, indvirkningstid på
5 min



Fungizid iht. DIN EN 1275 ved 5g/l ved
20°C, indvirkningstid på 5 min
(Aspergillus Niger)



Viruzid iht. DIN EN 14476 ved 5g/l ved
40°C, indvirkningstid på 30 min

Henvisning vedrørende iblødsætning:
På tekstiler med farvninger af lav
blegeægthed kan der optræde
farveændringer, hvis tøjet sættes i blød i
TREBON PLUS - flotter i længere tid (fx om
natten). Er uegnet til vask af silke

"Anvend biocider forsvarligt.
Læs altid mærkning og
produktinformation før brug."

Brug og opbevaring
Opbevares køligt og tørt.

Alle oplysninger baserer på vor nuværende viden. Anvendelsen af produktet skal tilpasses de pågældende driftsforhold.
Eventuelle forpligtelser kan ikke udledes.
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