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Ozerna Evolve 
Detergjent ekologjik  alkaline  

 
     Veçorite 

- Bazuar 100% në lëndët e para të ripërtëritshme 

- Fuqia e veçantë e shpërndarjes së yndyrës dhe proteinave 
- Koha e shkurtër e veprimit lares (shkurtim kohe larese) 
- Pastrim i shkëlqyer në doza të ulta 
- Efikasitet i lartë edhe në temperatura të ulëta prej 40 ° C 
- Pa zbardhues optik 
- l lire nga fosfatet 
- Ideal dhe i përshtatshëm edhe me cilësi të dobëta të ujit 
- Çertifikuar sipas normave të BE-Ecolabel si pjesë e sistemit Ozerna ECO 

      DE/039/004  

 
Perdorimi (dozimi) 
 
Ozerna Evolve është një detergjent alkaline pa zbardhues optik dhe vepron kundër yndyrës dhe proteinave në tekstile. 
Për shkak të përzierjeve të përbërësve aktivë - ekskluzivisht materiale natyrore të ripërtëritshme - arrihet një shkallë e 
lartë e pastrimit, e cila zakonisht mund të arrihet vetëm me detergjentë të rregullt dhe të lartë alkaline. Ozerna Evolve 
largon pisllëkun në një kohë të shkurtër reagimi (deri në 15 minuta). Më pas, përbërësit, por edhe pisllëku mund të 
largohen shumë lehtë. Për shkak të përzierjes së veçantë të tensideve, Ozerna Evolve punon edhe në cilësi shumë të 
dobëta të ujit. 
Sistemi Ozerna ECO: 
Ozerna Evolve përdoret si pastrues në Sistemin ECO të Ozerna. Ky sistem është i çertifikuar sipas EU-
Ecolabel.Rekomandim dozimin e duhur, si dhe procesin lavanderi për të përmbushur kriteret mjedisore mund të gjenden 
në fletën informacionin e produktit të Ozerna ECO Sistemi. 
 

Fortësia e Ujit       Paralarje      Larja Kryesore      Vetem larje Kryesore 

0-8.4 i butë 6ml 4ml 8ml 
8.4-14 mesatar 6ml 4ml 8ml 
Më shumë se 14 i fort 8ml 6ml 10ml 

 

Te dhena teknike 
Densiteti 20*C   1,25 g/ cm3 
Vlera pH (1%)    12,0 – 13,0 

 
Udhezimet  
Produkti është i ndjeshëm ndaj temperaturave të ulta dhe arrin te ngrijë. Mund të magazinohte të paktën deri në 24 
muaj në paketimin e tij origjinal. Përbajtja i përbërësve natyrore mund të shkaktojë një errësim të dukshëm të turbullt 
në pjesën e poshtme të paketimit. Ky turbullim dhe errësim nuk ka ndikim në efikasitetin e produktit. 

                                                                                                                                                            



                                                 

 
         

 


