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KROCHMAL POLIMEROWY K
środek do usztywniania tkanin Triochem

ZASTOSOWANIE

KROCHMAL POLIMEROWY K  to środek  nadający tkaninom odpowiednią sztywność oraz odporność 
na  zabrudzenia.  Poprawia  wygląd  i  chwyt  tkanin.  Preparat  ułatwia  prasowanie.  KROCHMAL 
POLIMEROWY K należy stosować w pralkach wodnych dodając go do ostatniego płukania.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od rodzaju tkaniny w kąpieli piorącej: dodać do ostatniego płukania 15 ml/litr kąpieli czyli 
35 - 40 ml/kg prania. 

DANE TECHNICZNE

Gęstość 1,0 +/- 0,03 kg/dm3

Odczyn Obojętny

OPAKOWANIA

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

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

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

BEZPIECZEŃSTW0

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.

Produkt zawiera mieszaninę środków powierzchniowo czynnych i substancji pomocniczych: anionowe 
środki powierzchniowo czynne mniej niż 5%, kompozycje zapachowe, środki konserwujące.

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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