
 

Reoxal 

Vodní vyrovnávací prostředek 

 

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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 Zabraňuje přenosu barviv při praní a odstraňování skvrn 

 Může být rozprašován pomocí vzduchové pistole 

 Aplikovatelný pro dočištění při suchém čištění  

 Může být kombinován se všemi prostředky BÜFA a pracími boostery  

 

 
Aplikace :  Prevence zabarvení: 

 Přidejte 2 -4 ml Reoxalu do prací lázně. V případě, že pozorujete po startu praní počínající 

uvolňování barev, můžete zabarvení zabránit okamžitým přidáním Reoxalu. 

 Při procesech předčištění skvrn citlivých na zabarvování může Reoxal zabránit přenosu barviv 

během pracího procesu. 

 Eliminace poškození nefixovaných barviv: 

 Poškození barviv způsobené špatně fixovanými textilními barvivy může být s Reoxalem 

většinou odstraněno. 

 Upozornění: 

  Nikdy nesušte zabarvené prádlo, před ošetřením pomocí Reoxalu, jinak je zabarvení trvalé.  

 Přidejte 200ml Reoxal přibližně 30 ml jemného tekutého pracího prostředku pro lepší smáčení 

do 10l vody o teplotě 35°C. Ponořte textilie a oděvy, hlavně jemné tkaniny jako hedvábí, bavlnu 

nebo viskózu, na 45 minut za častého manuálního míchání. Poté perte jako obvykle. 

 Dávkování pro odbarvení s pomocí bělidel: 

 Přidejte 2ml Reoxalu /l zlepšuje odstranění barviv ve spojení s redukčními a oxidačními bělidly. 

. 

Technické údaje : 

 

 

Poznámka : Skladování 

Produkt by měl být skladován chráněný proti zmrznutí, avšak po rozmrznutí je znovu použitelný 

bez výrazné ztráty kvality. Pokud je produkt uzavřen v originálním balení muže být skladová 

nejméně po dobu 24 měsíců.  

 

Hustota 20 °C 1.04 g/ml 

Hodnota pH (1%) 7,0 – 8,0 

Vlastnosti : 


