
Skip Professional Active Clean
Υψηλής ποιότητας απορρυπαντικό µε TAED και Ένζυµα

Περιγραφή

Το Skip Professional Active Clean είναι ένα απορρυπαντικό κυρίως πλύσης 
χωρίς φωσφορικές ενώσεις, κατάλληλο για χρήση σε οικιακά και 
επαγγελµατικά πλυντήρια. Το προϊόν είναι µια σκόνη υψηλής ποιότητας, 
κατάλληλη για το πλύσιµο όλων των λευκών βαµβακερών και σύµµικτων
υφασµάτων αλλά και χρωµατιστών που δεν ξεβάφουν. Το Skip Professional 
Active Clean δοσολογείται χειρωνακτικά στη θήκη του απορρυπαντικού.

Βασικές ιδιότητες / Χαρακτηριστικά
Το Skip Professional Active Clean είναι ένα απορρυπαντικό σε µορφή
σκόνης µε ένζυµα, χωρίς φωσφορικές ενώσεις, που βασίζεται σε ένα 
αποτελεσµατικό µίγµα τασιενεργών, συµπλοκοποιητών της σκληρότητας του 
νερού, συστατικών που αποτρέπουν το γκριζάρισµα και τη διάβρωση, 
αλκαλικών αλάτων και συστήµατος λεύκανσης για µέτριες θερµοκρασίες. Το 
καλά ισορροπηµένο µίγµα τασιενεργών έχει σαν αποτέλεσµα εξαιρετική 
αποµάκρυνση λιπαρών/ελαιωδών και σωµατιδιακών ρύπων και διασπορά 
τους στο διάλυµα πλύσης.
Το δοµικό σύστηµα µε βάση ζεόλιθους εξασφαλίζει χαµηλή συγκέντρωση των
ιόντων στα οποία οφείλεται η σκληρότητα του νερού και κατά συνέπεια
αποτρέπει την καθίζηση των συστατικών του απορρυπαντικού. Οι ζεόλιθοι
λειτουργούν επίσης ως παράγοντες κατά του γκριζαρίσµατος διατηρώντας τα
σωµατίδια των ρύπων σε αιώρηση (αποτρέπουν την επανακάθιση). Επιπλέον
περιέχονται στο προϊόν και άλλα συστατικά που εµποδίζουν την επανακάθισηπεριέχονται στο προϊόν και άλλα συστατικά που εµποδίζουν την επανακάθιση
και την κατακράτηση των ρύπων στα υφάσµατα.
Το Skip Professional Active Clean περιέχει επίσης πυριτικά άλατα, τα οποία 
λειτουργούν ως αντιδιαβρωτικοί παράγοντες και οπτικό υπερλευκαντικό που 
εξασφαλίζει λευκότητα που διαρκεί. Το προϊόν περιέχει σύστηµα λεύκανσης 
κατάλληλο για χαµηλές - µέτριες θερµοκρασίες (40 . 60 ºC) και παράγοντες 
σταθεροποίησης του λευκαντικού, που εµποδίζουν τη φθορά των υφασµάτων. 
Η παρουσία πρωτεολυτικών ενζύµων οδηγεί σε διάσπαση των πρωτεϊνών, 
διευκολύνοντας έτσι την αποµάκρυνση πρωτεϊνικών ρύπων όπως το αίµα και 
οι λεκέδες από φαγητό (σοκολάτα, σάλτσα κρέατος.).
Το Skip Professional Active Clean δοσολογείται εύκολα και διαλύεται 
γρήγορα.

Πλεονεκτήµατα

• Έχει εξαιρετική απόδοση σε µεγάλο εύρος λεκέδων και ρύπων
• Αποτρέπει το γκριζάρισµα των υφασµάτων, σταθεροποιώντας τα
σωµατίδια των ρύπων στο διάλυµα πλύσης

• Εξασφαλίζει λευκότητα που διαρκεί
• Παρέχει αποτελεσµατική λεύκανση σε χαµηλές - µέτριες θερµοκρασίες
(ελαχιστοποίηση της φθοράς των υφάσµατων)
• Αποτρέπει τη διάβρωση των µηχανικών µερών του πλυντηρίου
• Είναι πολύ αποτελεσµατικό σε πρωτεϊνικούς ρύπους (π.χ. αίµα και

λεκέδες από φαγητό)
• Περιέχει ένζυµα που βοηθούν στη διάσπαση λιπαρών λεκέδων και 
αµύλου(σοκολάτα, σάλτσα κρέατος)
• Έχει εξαιρετικό άρωµα



Οδηγίες Χρήσης
Για τη συνιστώµενη δοσολογία, συµβουλευτείτε τον πίνακα δοσολόγησης στο σάκο.

Τεχνικές Πληροφορίες
Εµφάνιση:                              Λευκή σκόνη ελεύθερης ροής
Πυκνότητα:                                           0,64g/cm³

Οδηγίες Προφύλαξης και Αποθήκευσης
∆ιατηρείτε το προϊόν στο σάκο του, µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται στο ∆ελτίο
∆εδοµένων Ασφαλείας του.

Καταχωρήσεις
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