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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: tuhý 

farba: biela a zelená 

vôňa: citrusová 

Relatívna hustota. 1 000 kg / l 

pH pri 20°C:10,5 

  

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

Menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok, fosfonáty 5 až 15% bieliacich prostriedkov 

kyslíka, polykarboxyláty 15 - 30% fosfátov, ďalšie zložky: enzýmy (amyláza, proteáza), parfum, 

množstvo fosforu (P): nie vyšší ako 6% 

 

Charakteristika: 

Oplachovanie: vďaka receptúre bohatej na povrchovo aktívnej látky ostáva riad jasný a žiarivý.  

Čistiaci účinok pre odolné nečistoty: vďaka receptúre bohatej na enzýmy rýchlo pôsobí na nečistoty 

a zaisťuje dokonalé čistenie aj v prípade odolných nečistôt ako sú omáčky, vajcia či káva 

Ochrana striebra 

Ochrana proti vodnému kameňu: vďaka zloženiu bohatému na odstraňovacie činidlá, pri každom 

umývaní je zaručená vynikajúca odolnosť proti vodnému kameňu. 

Dezinfekčný účinok: počas každého umývania sa uvoľňuje aktívny kyslík, aby sa zaručila 

maximálna hygiena pre celý cyklus. 

 
Použitie: 

Jedna tableta pre každý umývací cyklus účinná aj pri nízkych teplotách. Neprekračujte odporúčané 

dávky 

 

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 

Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 
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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. 
 


