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Distribútor pre SR:  

Eco Vita, s.r.o. 

Snežnica 251 

02332  Snežnica 

Slovenská republika 

Telefón: +421 903 776 688 

E-mail: info@capovanadrogeria.sk  

 

Výrobca: 

Vigor srl, Nettuno (RM), Taliansko 
  

Vzhľad:  

Vzhľad: viskózna kvapalina 

farba: biela 

vôňa: charakteristická  

Hustota pri 20°C: 1,05 ± 0,05 g / ml 

pH pri 20°C: 8,00 - 9,00 

 

Chemické zloženie (Reg. Deterg. 648 / 2004CE): 

Medzi 5% a 15% aniónové povrchovo aktívne látky 

Zmes METYLCLOROISOTIAZOLINÓNU A METYLISOTIAZOLINÓNU 

alpha-Isomethylionone, Benzyl benzoate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, limonene 
 

Vlastnosť: 

Gél na pranie „MEGLIOSFUSO LAVATRICE LENOIR AMETISTA “ zaisťuje hĺbkové čistenie, 

pričom vlastnosti ošetrených tkanín zostávajú nezmenené. Vhodný na použitie v domácich 

práčkach. 

 
Spôsob použitia: 

Pri praní postupujte podľa inštrukcií na oblečení, dodržujte doporučené teploty. Pred použitím fľašu 

pretrepte, môžu sa tvoriť usadeniny. Prať môžete pri nízkych teplotách ale aj pri vysokých teplotách. 
Tvrdosť vody 

vo francúzskych stupňoch 

Mäkká voda  0-15 ° 

F 

Stredná  voda 15-25 ° F Tvrdá voda nad 25 ° F 

Hmotnosť produktu na 

pranie 4-5 kg v práčke 

50ml 60ml 80ml 

Ručné pranie 10l 25ml 50ml 75ml 

 

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: 

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo 

etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky mydlom. PO 

ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 
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šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: 

vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

 

Doplnkové informácie:    

Distribútor pre SR nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo 

používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku distribútora v právnom slova 

zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné informácie sprievodcu s inštrukciami 

produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, 

spôsobu skladovania a používania produktu. 

 


