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SNOW BROATES 
Yağ ve Leke Sökücü  

Yardımcı Yıkama Ürünü 

ÇAMAŞIR 
GRUBU 

Çamaşır Hijyeni 

Tüm tekstil ürünlerinin yıkanmasında kullanılmak üzere formüle edilmiş, yağ, kir ve leke 
sökücü yardımcı yıkama ürünüdür. 
Alkali madde içermediği için yıkama sonrası ütülemeyi kolaylaştırır, durulamada kolaylık 
ve ekonomi sağlar. Çamaşırı yıpratmaz.  Özellikle restoran çamaşırlarındaki zor lekeleri 
çıkarmak amacı ile kullanılır. Toz ana yıkamalarında katkı maddesi olduğu kadar yünlü 
ve nazik çamaşırlarda yün şampuanı olarak otomatik makinalarda da tek başına 
kullanılabilir.  Fosfonat veya nonil fenol tipi noniyonik yüzey aktifler içermez.  
En zor, yağ, ketçap, mayonez vb. protein lekelerinde etkilidir. 

KULLANIM ŞEKLİ: 
Ana yıkama veya ön yıkama bölümüne dozajlanır. İşletmeniz için hazırlanan yıkama 
programlarına göre uygulama yapılmalıdır. 

Oksijen veya klor bazlı ağartıcılar ile birlikte kullanılabilir.  Her ısıda kullanılabilir. Yağ ve 
protein lekelerinde en iyi sonuçlar yüksek sıcaklıklarda alınır. 

Yıkama programınızı doğru seçiniz. 
KULLANIM MİKTARLARI: 

SU SERTLİĞİ ÖN YIKAMA ANA YIKAMA 
Yumuşak Su (0-7) 1 g/lt su 0,5-1 g/lt su 
Orta Sert Su (8-11) 1 g/lt su 1-2 g/lt su
Sert Su (12-16) 1 g/lt su 2 g/lt su 
Çok Sert Su (>17) 1 g/lt su 2-3 g/lt su

TEKNİK BİLGİ: 
pH : 8,00 (±1.0) 
Görünüm : Şeffaf Renksiz Sıvı 

BİLEŞİMİ: 
Noniyonik aktif madde, ayrıca alkol içerir. 

DEPOLAMA: 
Güneş ve ışıktan uzak tutunuz. 
Kolilerde 5 adet, bidonlarda 3 adet üst üste istiflenebilir. 

UYARILAR: 
 Oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Donmasına ve uzun süre soğukta 
depolanmasına engel olunmalıdır.  
Yalnız profesyonel kullanımı içindir. 

AMBALAJ ŞEKLİ  
20 KG = 20.40 L   Bidon 
5 KG =   5.10 L Koli ( Koli içi 4 adet ) 

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE 
1. Kullanım talimatını mutlaka

okuyunuz.
2. El, yüz ve gıda maddeleri

temizliğinde kullanmayınız.
3. Cilt ile uzun süreli temasından

kaçınınız.
4. Çamaşırlarınızı bol su ile

durulayınız.
5. Çocuklardan uzak tutunuz.

Dikkat 

•Perkarbonat ve LAS
içermez.
•Alkali Madde İçermez.
•Ekonomiktir.
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