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INFORMACJA TECHNICZNA
Aktualizacja z dnia  19.06.20

APRETURA 
ożywia kolory, antystatyzuje i zmniejsza

brudzenie wykładzin, chodników i dywanów Triochem

ZASTOSOWANIE

APRETURA to preparat zapobiegający elektryzowaniu włókien,  ożywiający kolory  i  zmniejszający brudzenie.
Zapewnia  dłuższą  świeżość  wykładzin,  chodników  i  dywanów podczas  użytkowania.  Wygładza  i  poprawia
elastyczność, nadaje gładkość oraz nawilża włókno. Może być stosowany na wszystkie rodzaje włókien i ich
mieszanki. Nie zażółca bieli,  nie ma negatywnego wpływu na odporność wybarwień i nie zmienia odcienia.
Apretura jest usuwalna w procesach czyszczenia wodnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania. 
Najlepiej nanosić przez rozpylanie bezpośrednio po wyczyszczeniu wykładzin, chodników lub dywanów.

DANE TECHNICZNE

Gęstość 1,0 +/- 0,05 kg/dm3

Odczyn Lekko kwaśna

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta w temperaturze od +5ºC
do +30ºC, w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 L, 5 L, 10 L i 20 L lub inne po uzgodnieniu z klientem.

BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zawiera:  2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol,  mieszaninę  poreakcyjną  5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu  [nr
WE 247-500-7] i  2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej. 
Chronić przed dziećmi.

UWAGA!  Produkt  przeznaczony  do  zastosowania  profesjonalnego.  Za  szkody  spowodowane niewłaściwym
użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

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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