
 

Redulin BUR 

Bělicí / stahující agent pro textilie, stahující agent pro zabarvené knoflíky 

 

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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 pro bělení vlny, hedvábí, bavlna, viskóza a polyamid 

 dosahuje velmi intenzivních a stabilních bílých efektů 

 může být také použit jako předprodukt  pro barevné skvrny na bílých textiliích 

 lze také použít jako stahující agent pro barevné knoflíky (bez kovu) 

 bílé granulát  jsou snadno rozpustné ve vodě 

 

 

Rozpusťte  3 - 10 g Redulin Bur na litr vody a zahřejte na 30 - 50 ° C. 

Bělidlo by mělo být trvale promícháváno během přibližně 20 minut procesu. 

Pak  důkladně opláchnut. 

U bavlny může být teplota vyšší než 60 - 80 ° C chceme-li zvýšit efektivitu cíleného výsledku. 

Poznámka !! 

Před použitím přípravku Redulin Bur na jemné oblečení a textilie s nízkou stálostí barev 

doporučujeme lem test. Používejte pouze nerezové nebo plastové pracovní nádoby. 

Pozor !! 

Kovy mohou při bělení tmavnout. 

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 : 

 

 

  

 

 

Hodnota pH (1%) 7,0 – 8,0 

Vlastnosti: 

Aplikace : 
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Poznámka :  

Skladujte na suchém místě. Po odebrání dílčího množství uzavřete nádobu vzduchotěsně. 

Chraňte před přímým slunečním světlem. Výrobek je skladovatelný v originálním uzavřeném   

obalu po dobu nejméně 24 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


