
 

Oldopal Sept 

Šetrný tekutý prací prostředek na barevné prádlo 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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 Vhodný pro desinfekci při mokrém čištění a teplotě 40°C v kombinaci s SEPT PES 

KONZ.**(registrován v seznamu desinfekčních prostředků asociace pro aplikovanou hygienu 
(VAH)) 

 Excelentní dermatologické účinky mokrých textilií (test cytotoxicity dle ISO 10993-5) 
 Optimální prací účinek od 40°C 
 Bez optických zjasňovačů a bělících přísad 
 Dává vypranému prádlu příjemnou, svěží vůni   

 

  

Oldopal Sept je pH neutrální, tekutý prostředek na barevné prádlo. 
Navíc v kombinaci se SEPT PES KONZ.**, je Oldopal Sept vhodný pro desinfekci při mokrém praní. 
Dávkování: 3 ml/l Oldopal Sept a 8 ml/l SEPT PES KONZ.** 
Teplota: 40°C 
Doba působení: 20 minut 
Poměr roztoku: 1:4 
Potvrzeno průzkumem, Oldopal SEPT je účinný proti bakteriemi, plísním, sporám a paravirům (rozsah A + 
B). 
Ruční praní / namáčení: 100ml Odopal Sept na 10 l vody 

 
Doporučené dávkování: 
(ml / kg prádla) 
 

Tvrdost vody * 
rozsah tvrdosti 

Předpírka Hlavní praní Jen ložní prádlo 

0 – 8,4 
Měkká 

8 5 10 

8,4 – 14 
Střední 

10 
 

8 15 

Větší než 14 
Tvrdá 

12 10 18 

*Stupeň tvrdosti nebo tvrdost vody ve stupních nemecké tvrdosti je možné získat ze svých 

vodáren. 

Technické údaje : 

 

 

  

Poznámka : skladování 

Tento produkt by měl být skladován chráněny proti zamrznutí. Po částečném použití by měl být 
obal opět pevně uzavřen. Výrobek může být skladován po dobu nejméně 24 měsíců v originálním 
uzavřeném obalu. ** Používejte biocidy obezřetně. 

Hustota 20 °C 1.0 g/ml 

Hodnota pH (1%) 7,0 – 8,0 

COD (DIN ISO 15705) 
(chemická spotřeba kyslíku) 

446 mgO2/ml 

   Aplikace : 

 

AplKAplikac

e : 

ikace: 

Vlastnosti : 

  


