
DERVAL AN 
(ДЕРВАЛ АН) 

Препарат за пране на вълна, деликатни текстили и килими 

 
Химико-физични характеристики 
Плътност:   1.0 гр/мл. 
Вискозитет:   20 – 40 mPas, 20 °C (68 °F) 
Стойност на pH:  6.5 – 7.0 
Точка на запалване:  над 100°С (212 °F) 
Разтворимост:  разтваря се неограничено във вода 
 
Свойства 

• Изключителен почистващ ефект при пране на температура варираща от ниска до + 
40 °С 

• Благодарение на отличните си разтварящи свойства, препаратът осигурява 
отличен резултат дори и при ниско механично действие на пране 

• DERVAL AN осигурява надеждно запазване на цветовете и предпазва срещу 
изсветляване на боите 

• Съчетанието на меки повърхностни активни вещества и деликатни добавки, 
гарантира сигурен антистатичен ефект и нежни на допир текстили и килими  

• Неутралните масла с парфюм придават дискретен, свеж аромат 

• Ниската пенливост на продукта осигурява отлична експлоатационна безопасност 

• DERVAL AN е идеален за цветни, деликатни текстили, изработени от вълна, 
коприна, памук или синтетични материи, като например блузи, рокли, вълнени 
одеала, килими 

• Продуктът и подходящ за употреба в перални машини, пране във вана, тунели за 
пране на килими, и в апарати за впръсване на шампоан за килими 

 
Употреба 

Пране във вана: 
Прибавете 2 мл. DERVAL AN на литър вода 
Време на третиране: приблизително 10 минути на 20 – 40 °С (68 – 104 °F) 
След изпиране: 1 цикъл студено изплакване 
 
Машинно пране: 

(В зависимост от чувствителността на тъканите): 
Програма за лесна поддръжка: 30 °С/ 40 °С (86/104 °F) 
Програма за деликатно пране: студено/ 30 °С/ 40 °С (86/104 °F) 
Програма за пране на вълнени тъкани:  студено/ 30 °С (86 °F) 
Препоръчителна дозировка:  
2 – 3 мл. DERVAL AN на литър течност. Не е необходимо предпране. Кратко 
изплакване след пране е достатъчно. 
 
При почистване на килими в тунел: 

1.5 – 3 мл. DERVAL AN на литър перилна течност  
 
Почистване на килими в педална вана: 

Приблизително 1мл. DERVAL AN на литър перилна течност 
 
Почистване на килими при безтунелен цикъл: 
Налейте 20 – 30 мл. DERVAL AN на литър течност в резервоара за шампоан на 
машината и изперете килима, който трябва да бъде намокрен предварително 
 
Съхранение 
DERVAL AN не е чувствителен към студ, но е препоръчително преди употреба да бъде 
предварително загрят до +15 ° С. В херметически затворени контейнери, продуктът 
може да бъде съхраняван най-малко 12 месеца. След употреба затваряйте опаковката 
плътно. 


