Prenett ABC
Wstępne środki detaszujące do czyszczenia tekstyliów w
rozpuszczalnikach. Do użycia z perem, SYSTEMK4, hydrokarbonem i
rozpusz-czlanikiem Cyklosilikane D5.
Prenett ABC TM D 03/04

Charakterystyka
PRENETT A
Usuwa plamy zawierające taninę, takie jak: kawa, herbata, czerwone wino, owoce i trawa.
Wartość pH: 3,0 – 4,0
PRENETT B
Usuwa plamy zawierające białko i skrobię np.: krew, mleko, pot i pozostałości po żywności.
Wartość pH: 9,5 – 10,5
PRENETT C
Usuwa plamy rozpuszczalne w rozpuszczalnikach, takie jak farba, lakier, kosmetyki i kleje.
Wartość pH: 7,0

PRENETT A-B-C przewidziane do zastosowania tylko wraz z rozpuszczalnikami. Nie zawierają
halogenowanych węglowodorów.

Porada:
Odpowiedni do wszystkich rodzajów włókien i barwników, gdzie trwałość barwy w wodzie jest zagrożona
podczas normalnej konserwacji tkaniny. W przypadku, gdy są wątpliwości, że barwnik bawełny lub
jedwabiu może ulec zmianie, zaleca się przeprowadzenie próby na tkaninie, zanim rozpocznie się
proces odplamiania.
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Zastosowanie
Odplamianie wstępne
1. Zidentyfikować naturę powstania plamy i zwilżyć ją delikatnie nierozcieńcoznym roztworem PRENETT
A, B albo C.
2. W zależności od delikatności materiału użyć szczotki do detaszowania.
3. Po zaaplikowaniu PRENETT A-B-C na tkaninę, dany asortyment musi zostać wyczyszczony w ciągu
10-20 minut.
Porada:
W celu usunięcia opornych plam olejowych, tłuszczowych lub pochodzących z lakieru rekomenduję się
użycie DEPRIT PROFESSIONAL 4.
Podczas czyszczenia delikatnego asortymentu usuń PRENET A-B-C z użyciem skompresowanego
powietrza zaraz po procesie czyszczenia.

Wskazówki ogólne
Do detaszowania wstępnego podczas czyszczenia chemicznego nadaje się uniwersalny odplamiacz
PRENETT A-B-C, bez względu na użyty rozpuszczalnik. Do detaszowania na mokro należy użyć DEPRIT
PROFESSIONAL.
Do detaszowania końcowego użyć należy wyłącznie DEPRIT PROFESSIONAL. Ok. 80-90% plam daje
się skutecznie usunąć przy pomocy środków -1,-2 i -3. W szczególnie trudnych przypadkach problemy
rozwiążą środki -4,-5 i -6.

Stosowanie i przechowywanie
Gdy produkt jest przechowywany w szczelnie zamkniętym opakowaniu, termin przydatności do użycia
wynosi 24 miesięcy.
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która jest dostępna na żądanie
klienta.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która jest dostępna na żądanie
klienta.

Opakowania standardowe

Jednostka wysylkowa/paleta

Set 3x500 ml

240

4,5 kg Kanistry plastikowe

150
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