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Univerzalni pralni prašek za strojno pranje belega in svetlega perila 
 
 
PERIKIM PERFECT  pralni prašek je primeren za pranje pri 30°C, 40°C, 60°C in 95°C. Vsebuje površinsko aktivne snovi, 
sredstva za mehčanje, sredstva za preprečevanje ponovnega nalaganja nečistoč na perilo, belilna sredstva ter bioaktivne 
encime. Učinkovito odstranjuje trdovratne madeže. Primeren je za pranje zelo umazanega kuhinjskega in bolnišničnega 
perila. Brez fosfatov. Dermatološko testiran. 
 
LASTNOSTI: 
Izgled:   prah 
Nasipna gostota:  ca. 770 g/l  
Vrednost pH (1%): ca. 11,5 
 
UPORABA: Samo za profesionalno uporabo. Prašek ni primeren za pranje volne in svile. Pri izbiri temperature upoštevajte 
navodila proizvajalcev tkanin in pralnega stroja. Pred pranjem ločite perilo po vrsti tkanine, barvi, stopnji umazanosti in ter 
preizkusite obstojnost barv. 
 
Doziranje za 4,5 kg suhega perila:  

 

 
 
VARNOSTNI NAPOTKI: Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem 
listu. Po vsaki uporabi detergenta roke oprati v čisti vodi. Osebe z občutljivo in poškodovano kožo se morajo dosledno držati 
navodil za doziranje in se izogibati daljši izpostavljenosti rok pri delu z raztopino pralnega sredstva. 
 
ROK UPORABE: Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje odtisnjenega na embalaži. Hraniti pri sobni temperaturi, na suhem in 
v dobro zaprti embalaži. 

PAKIRANJE: 10 kg 

 
Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana 
na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada 
priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih. 
Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno 
le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove 
namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca. 
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