
 

Ozerna COLOUR GREEN       
Tekutý prací prostředek na jemné a 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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 vynikající výkon při rozpouštění tuků a bílkovin 

 vynikající prací výkon s nízkou dávkou 

 vysoce účinné i při teplotách 40 °C 

 vynikající dermatologická kompatibilita omytých textilií (zkouška cytotoxicity podle DIN EN ISO 

10993-5) 

 bez optických zjasňovačů, bělidla a fosforu 

 bez vůně 

 ideální i pro nepříznivé vlastnosti vody 

 Ecolbel EU testována 

 

Ozerna Colour Green je vysoce účinný tekutý barevný prací prostředek pro profesionální péči o svrchní oděvy, 

sportovní oblečení a prádlo z hotelového a stravovacího průmyslu. 

Jako prací prostředek vhodný pro jemné a barevné oblečení má Ozerna Colour Green vynikající vlastnosti 

rozpouštějící tuky a bílkoviny. Nečistoty jsou účinně emulgovány po dobu praní pouhých 10 minut, což umožňuje 

její snadné opláchování. Díky speciálním kombinacím povrchově aktivních kapalin zajišťuje Ozena Colour Green 

vysoké odstraňování nečistot, i když je kvalita vody nepříznivá. 

 

 

   Vlastnosti : 
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Doporučené dávkování: 
 (ml (g) / kg prádla) 

 

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

Technická data : 
 

  

 

Poznámka : Skladování: Skladujte na suchém místě, chráněném před mrazem. Nádoba by měla být po 
odstranění dílčích množství znovu uzavřena. Výrobek může být skladován po dobu nejméně 24 
měsíců v uzavřené původní nádobě. 

Množství použitého výrobku musí být přizpůsobeno stupni znečištění a tvrdosti vody. 

Vzhledem k použitým přírodním látkám může být ve spodní části nádoby viditelná tmavá 
zakalenost. Tato zakalenost nemá žádný vliv na prací výkon výrobku. 

Tvrdost vody * 
rozsah tvrdosti 

Lehké znečištění Střední znečištění Těžké znečištění 

0 – 8,4 
Měkká 

3(3,3) 4(4,4) 6(6,5) 

8,4 – 13 
Střední 

4(4,4) 
 

5(5,5) 7(7,6) 

Větší než 14 
Tvrdá 

6(6,5) 7(7,6) 8(8,7) 

Hustota 20 °C 1.09 g/ml 
Hodnota pH (1%) 8 - 9 

 


