
Şampon pulbere de calitate cu conţinut de perle active
PowerPearl pentru spălare optimă auto
• Procent înalt de tenside şi perle de curăţare PowerPearl  
 pentru dizolvarea optimă a murdăriei.
• Spumă consistentă şi aromă plăcută, proaspătă.
• Dizolvare rapidă, efect optim şi constant de curăţare – fără efect  
 abraziv.
• Datorită componentului anticoroziv protejează suprafeţele  
 curăţate.

Informaţii generale despre utilizarea:
• Detergentul ActivePower Pearl MicroPowder se păstrează la loc
• uscat. Sacul deschis trebuie închis şi păstrat la loc ferit de  
 umezeală.
• ActivePower Pearl MicroPowder trebuie umplut în dozatorul de  
 pulbere.
• Concentraţie administrată: 0,12-0,15 % din greutate.
• Trebuie să aveţi în vedere sfaturile producătorului utilajului.

Compoziţie
culoarea produsului este roz, cu perle de curăţare PowerPearls de 
culoare albastră şi roşie. Fosfat >5-15%, tenside neionice <5%, 
tenside anionice <5%, agent de complexare, NTA<5%, aditivi şi par-
fumuri. Respectaţi informaţiile produsului şi instrucțiunile fişei tehnice 
de securitate CE.
Conform Directivei 1999/45 şi B5104 a Consiliului Europei.

H 318  Provoacă leziuni oculare grave.
P 102  A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P 280  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/  
  echipament de protecţie a ochilor/ echipament de   
  protecţie a feţei.
P 302/ 352  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/…
P 305/ 351/ 338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă  
  timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact,   
  dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.  
  Continuați să clătiți.
P 337/ 313   Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.  

Valoare pH: aprox. 11 (soluție 1%)

* Valorile sunt valabile pentru sistemele de dozare EHRLE Micro 
Powder cu melc globoidal.
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(Einheit) 
570 g/dm3

(g/min) (%Gew.) (%Gew.)

0,24 09,9 0,12% 0,09%
0,26 10,7 0,13% 0,10%
0,28 11,5 0,14% 0,10%
0,30 12,4 0,15% 0,11%
0,32 13,2 0,16% 0,12%
0,34 14,0 0,17% 0,13%
0,36 14,8 0,19 % 0,13%
0,38 15,6 0,20% 0,14%
0,40 16,5 0,21% 0,15%

Cele mai bune rezultate de curățare: 0,12 - 0,15% Gew.

Charge:100EHD-A
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