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ТУ У 24.5-3914218-031:2010  «Засіб для видалення плям. Технічні умови»  
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Призначення.  

Універсальний засіб на основі кисню є ефективним щодо видалення складних забруднень та плям від 

їжі, соусів, вина, макіяжу, крові, трави, плісняви та ін. Нейтралізує неприємні запахи та надає 

виробам свіжості. Безпечний для кольорових та делікатних тканин. Не містить хлору. Сумісний з 

будь-якими пральниками засобами.  

 

 Технічний опис інгредієнтів.  

Деіонізована вода,  пероксид водню,  лінійна алкілбензолсульфокислота,  етоксильований насичений 

жирний спирт, діетилентриамінпента натрієва сіль метиленфосфонової кислоти, лимонна кислота,  

гідроксид натрію, натрію хлорид, ароматична композиція, консервант.  

 

Фізико-хімічні властивості. 

Зовнішній вигляд: однорідна однофазна рідина без сторонніх домішок. 

 Запах: приємний, відповідає ароматичній композиції.  

Водневий показник (1% водний розчин): 2,5 - 4,5 од. рН. 

Розчинність засобу: в діапазоні температур характерних для закритих приміщень розчиняється у 

будь яких пропорціях.  

 

Вплив на поверхні.  

Матеріали, що звичайно використовуються для виготовлення пральних машин  не пошкоджуються 

під впливом засобу. Уникайте попадання засобу на металеві пряжки і ґудзики.  

 

Пінні властивості. 

Розчини засобу ТМ  Helper Professional «Плямовивідник Oxy» мають виражені пінні властивості 

завдяки наявності поверхнево-активних речовин.   

 

Рекомендації по застосуванню.  

Завжди дотримуватися рекомендацій виробників з прання виробу, та уникати висихання засобу на 

тканині. Не використовуйте засіб, якщо рекомендоване сухе чищення. Затосовувати при температурі 

від +20 до +90 0С. Невелику кількість засобу нанести на пляму та залишити діяти максимум на 10 

хвилин, потім потерти та перейти до прання, додаючи приблизно 100 мл засобу в контейнер з 



пральним засобом автоматичної пральної машини, або в ємність з водою для ручного прання. Для 

кольорових тканин необхідно заздалегідь перевірити міцність фарбування на непримітній ділянці.  

  

Правила безпеки. 

Не існує небезпеки горіння або вибуху. Якщо засіб розлився, то необхідно здійснити його збирання 

за допомогою ганчірки. Керуйтеся звичайними правилами безпечного використання хімічних 

засобів. Не змішувати з іншими речовинами/засобами, особливо тими, що містять хлор. Не ковтати. 

Запобігайте попаданню на шкіру і, особливо, в очі та дихальні шляхи. При попаданні в очі негайно та 

ретельно промити чистою прохолодною водою. При користуванні засобом не рекомендується брати 

його за допомогою рук. При дозуванні або ліквідації розливів можна використовувати захисні гумові 

рукавички. Після користування завжди ретельно мийте руки за допомогою мила та води. 

Використання захисного одягу при користуванні засобом не обов’язкове. Зберігати в недоступному 

для дітей місці.  

 

Зберігання.  
Зберігають засіб в сухих приміщеннях, обладнаних вентиляцією, в запакованому вигляді при 

температурі від +5 0С до +30 0С, відносній вологості повітря не більш ніж 80%. Засіб не повинен 

зазнавати безпосередньої дії сонячного світла та нагрівання вище 40 0С. 

Гарантійний термін зберігання  - 18 місяців з дня виготовлення.  

 

Пакування та транспортування.  
Засіб реалізується споживачу в РЕ пляшках об’ємом 1000 мл. Під час зберігання та транспортування 

готову продукцію зберігають в штабелях висотою не більше 5 рядів з проходами між ними. 

Транспортування засобу повинно здійснюватися в інтервалі температур від +5 0С до +30 0С. 

Дозволяється використовувати усі види критих транспортних засобів у відповідності з правилами 

перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.  

    

Дозволено Міністерством охорони здоров’я України.  

 

Виробник/служба споживачів: www.omega-b.com.ua E-mail: info@omega-b.com.ua 

тел.: +380 48 729 63 20  
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