
 INFORMAČNÍ LIST 
 

PANTRA PROFESIONAL prací prášek 
profesionální prací prostředek 
 

Vlastnosti: Profesionální univerzální prací prášek s přídavkem optického aktivátoru a proteolytických 
enzymů. Vyznačuje se nízkým dávkováním při dosažení vysokého pracího účinku v rozsahu 
teplot od 30°C do 90°C a výborné ekonomiky pracího procesu. 

 

Složení: kyselina benzensulfonová, mono-C10-14-alkylderiváty, sodné soli; křemičitan sodný-
pentahydrát; alkoholy, C12-15- rozvětvené a lineární, etoxylované (>5 -<15 EO); 5 % – 15 % 
fosfáty, 5 % – 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 
% aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % mýdlo, < 5 % křemičitany, enzymy: subtilizin, 
parfém, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL) PROPIONALDEHYDE 

 

Důležité technické údaje:  sypná hmotnost cca 750 g/l 
pH pracího roztoku 10,5 – 11,0 
obsah nerozpustných látek do 4% 
obsah fosfátů do 15% 
obsah aktivního kyslíku do 12% 

 

Dávkování: 1,2 - 2,6 kg na 100 kg suchého prádla v závislosti na stupni znečištění. Při vodě o tvrdosti nad 
13°N doporučujeme dávkování zvýšit o 10 – 20%. Při silném znečištění prádla krví, případně 
jiným znečištěním organického původu je vhodné před samotným praním snížit rozsah 
znečištění namočením do alkalických oxidačních roztoků, např. do přípravku SATUR BADEX. 
Dále je možné v předpírce použit také dezinfekční přípravky výrazně zlepšující prací výsledek, 
např. PEROXON. Skvrny biologického původu možno odstranit nástřikem 0,5% roztoku 
přípravku ENZYMA ještě v suchém stavu. Enzymatická složka obsažená v samotném pracím 
prášku působí účinně do 60 – 65°C, s optimem působení mezi 45 – 55°C.  

 

Použití: Přípravek je určený pro profesionální použití, na všechny druhy prádla kromě vlny a hedvábí a 
do všech běžných průmyslových praček. 

 

Bezpečnostní upozornění:  

                                                              
                                                           Nebezpečí 
 
Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.      
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře. 
 
Metody použití: Ve všech typech praček. 
 

Skladování a zacházení: Žádné zvláštní opatření. Běžné skladovací podmínky.  
 

Balení: 15 kg PE pytle 
 

VHODNÝM POUŽITÍM TOHOTO PŘÍPRAVKU DOSÁHNETE MAXIMÁLNÍHO EFEKTU PŘI VYNALOŽENÍ 
MINIMÁLNÍHO PRACOVNÍHO ČASU! 

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu). 
 

DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001:2008    
 

 

Výrobce: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O. Box 164, Dunajská Streda, SR, http:/www.banchem.sk/ 
Distributor: BANCHEM CZ s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, tel./fax: 495 541 227, www.alter-hk.cz 

http://www.alter-hk.cz/
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