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TRIOWET
Triochem

Środek piorący i zwilżajacy do wszystkich rodzajów włókien

CHARAKTERYSTYKA

Budowa chemiczna Kompozycja związków powierzchniowo-czynnych i 
rozpuszczalnika trudno lotnego

Wygląd Przezroczysty do jasnożółtej barwy płyn o charakterystycznym 
zapachu

Gęstość 1,0g/cm3

Jonowość Niejonowy
Zawartość s.m.   Nie mniej niż 40% 
Rozpuszczalność Dobrze rozpuszczalny w wodzie
pH 6-7

WŁAŚCIWOŚCI

 Polecany do obróbki wstępnej oraz do kąpieli bielących w metodach ciągłych i okresowych.
 Bardzo dobre działanie emulgujące i dyspergujące.
 Nadaje wyrobom wysoką chłonność.
 Posiada efektywne działanie czyszczące.
 Usuwa uporczywe plamy olejowe.
 Dobre właściwości odpowietrzające.
 Słabo pieniący.
 Zgodny z enzymami.

ZASTOSOWANIE

 Zalecane stężenia:
       -  do prania wstępnego surowców włókienniczych,szczególnie w podwyższonej temperaturze:
          0,4 - 4,0 g/l,
       -  do prania następczego po barwieniu: 0,4 - 1,5 g/l,
       -  do prania po odklejaniu: 1,5 - 2,5 g/l,
       - do prania zaolejonych tkanin i dzianin,wełny potnej, spierania natłustek, detaszowanie: 6,0 - 10 g/l.

 Zalecane stężenia do zwilżania:
- w metodzie okresowej długotrwałej: 0,15-1,0 g/l
- w metodzie okresowj krótkotrwałej: 0,5 -1 ,5 g/l
- w metodzie ciągłej: 0 - 3,0 g/l.

SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy. Produkt należy przechowywać w 
zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5ºC-30ºC.Uwaga! Chronić przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w  
przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami  jak  i niezależnych od Producenta warunków magazynowania.  Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu  o  
aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie  
zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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