
 
 
 

OTTALIN ODX 
(ОТТАЛИН ОДХ) 

Абсорбант на външни миризми за употреба в перални машини 
 

 
Химико-физични характеристики 
Вид:   светъл, кехлибарен разтвор 
Плътност:   1.0 гр./л. 
Стойност на pH:  8 
Вискозитет:  5 – 30 mPas, 20 °C (68 °F) 
 
 
Свойства 

• OTTALIN ODX премахва неприятни миризми от текстил, килими и завеси 

• OTTALIN ODX се препоръчва за отстраняване на неприятни миризми при пране 
на текстил, използван в старчески домове, работно облекло, спортна 
екипировка и защитно облекло 

• OTTALIN ODX може да бъде използван за освежаване на текстил пострадал 
при наводнение или пожар, тъй като елиминира или чувствително намалява 
миризмата на пушек 

• OTTALIN ODX придава на текстила приятен и свеж аромат 

• OTTALIN ODX може да бъде използван при перилни/почистващи процеси със 
стойност на pH между 6.5 и 9.5 

• Препоръчително е OTTALIN ODX да бъде прилаган в последния цикъл на 
изплакване 

• OTTALIN ODX може да бъде използван в последния цикъл на изплакване 
съвместно с киселино-образуващи агенти до достигане на стойност на pH 5.0. 
Съвместното прибавяне на катионни агенти за обновяване или омекотители 
намалява ефективността на OTTALIN ODX 

• Благодарение на ниския си вискозитет, OTTALIN ODX осигурява лесна 
автоматична дозировка 

• OTTALIN ODX е дерматологично тестван 
 
 
Употреба 
Препоръчителна дозировка: 

1 – 3 мл. OTTALIN ODX на литър течност 
 
Завършващ/последен цикъл на изплакване: 

Добавете 3 – 5 мл. OTTALIN ODX на кг. пране в последния цикъл на изплакване, в 
пропорция 1:4 до 1:5, минимален период за реакция 3 минути. 
При завършващ цикъл на изплакване OTTALIN ODX може да бъде използван 
съвместно с киселинни агенти.  
 
Деликатно изпиране 30 – 60 °С: 

3 – 5 мл. OTTALIN ODX на кг. текстил може да бъде добавен към перилния препарат 
директно в изпиращата баня. Стойносттта на pH на получената течност не бива да 
надвишава 9.5.  
 
Накисване: 

Отделни артикули могат да бъдат накиснати на студено до 30 °С в банята, в 
зависимост от интензивността на миризмата и степента на замърсяване. Не е 
необходимо добавяне на намокрящ агент.  
Препоръчителна дозировка: приблизително 3 – 5мл. OTTALIN ODX на литър, време за 
реакция 20 минути. След това изперете според типа текстил. 
 
 



 

 

 

Пулверизация 
За премахване на миризми от артикули, които не могат да се перат, като например 
възглавници, плюшени играчки или декорации от текстил, OTTALIN ODX може да бъде 
впръскан неразтворен или разреден с вода в съотношение 1:2. При пулверизация 
трябва да се използва подходящо обурудване (ръчна помпа или пръскачка), 
осигуряваща бързо и ефективно навлажняване на артикула. След това изсушете на 
въздух. 
 
Почистване на текстил в разтворители: 

За премахване на чужди миризми при почистване на нечувствителни текстили в 
разтворител, добавете към първата почистваща баня 0.5% OTTALIN ODX според 
теглото на текстила, до достигане на съотношение 1:3. След това, почистете в 
помпения цикъл 3 минути.  
При третиране на чувствителни материи, изработени от ангорска вълна, кашмир, фина 
мериносова вълна или други фини влакна, рискът от свиване на текстила трябва да 
бъде взет под внимание.   
 
При почистване в разтворител на работно облекло, изработено от памук или 
памук/полиестер, добавете в първата почистваща баня 0.5% OTTALIN ODX според 
капацитета на машината. По този начин ще отстраните от текстила чужди миризми, 
като например на пот. 
 
Почистващият усилвател използван при втората баня се дозира както обикновено.  
 
Внимание 
OTTALIN ODX не бива да се използва съвместно с омекотители или катионни агенти за 
завършваща обработка /апретиране/ на текстила. OTTALIN ODX е предназначен за 
употреба като абсорбант на чужди миризми при цикъла на изплакване или като 
добавка в почистващия процес, а не като заместител на перилния препарат. 
 
Съхранение 
В херметически затворени контейнери, OTTALIN ODX може да бъде съхраняван най-
малко 12 месеца. След употреба затваряйте опаковката плътно. 
 
 


