
Enzymax
Pracia prísada s povrchovo aktívnymi látkami a enzýmami 

Popis 
Enzymax je pracia prísada s povrchovo aktívnymi látkami a enzýmami. 

Kľúčové vlastnosti 
Enzymax  je vysoko účinná pracia prísada, ktorá obsahuje zmes enzýmov a 
neiónových povrchovo aktívnych látok. Enzymax  výborne odstraňuje škvrny 
od tukov/olejov a bielkovín. 
Keď sa škvrny odstránia z prádla, Enzymax  efektívne disperguje tuky 
a olej a tým zabráni ich redepozícii na tkanine. Proteolytické enzýmy rozkladajú 
bielkoviny, napr. krv alebo škvrny od potravín a tým prispievajú k ich 
odstráneniu z prádla. Enzymax  sa používa hlavne v kombinácii s alkalickými 
pracími prísadami a/alebo s prostriedkami na hlavné pranie. Hlavnou výhodou 
je zlepšenie dispergácie uvoľnených tukových nečistôt a odstránenie bielko-
vinných nečistôt, tým sa zvýši pracia účinnosť. Enzymax  je vhodný na pranie 
silno znečisteného bieleho a farebného bavlneného a zmesového prádla z 
potravinárskeho priemyslu, kuchýň a nemocníc. Enzymax neobsahuje optické 
zjasňovače a možno ho preto použiť aj na farebné prádlo. 

Výhody 
V kombinácii s alkalickými pracími prísadami a/alebo s prostriedkami na hlavné 
pranie:
• Výborne odstraňuje škvrny od tukov, olejov a bielkovín (napr. krv a škvrny 

od potravín) 
• Nepení – optimálne použitie v práčkach 
• Vhodný aj na farebné tkaniny 
• Rýchlo sa rozpúšťa vo vode 

Návod na použitie 
Dávkovanie závisí od stupňa znečistenia prádla. 
Odporúčané dávkovanie: 
Stupeň znečistenia Dávkovanie (ml/kg suchého prádla) 

slabé 1 - 2 
stredné 2 - 3 
silné 3 – 6 
Prací kúpeľ by mal byť v rozmedzí pH 10 – 11, a do teploty 45˚C. 
Na dosiahnutie optimálnej účinnosti enzýmov by mala byť dodržaná doba 
pôsobenia najmenej 10 minút! 
Enzymax  sa nesmie dávkovať spolu s bieliacimi prostriedkami, pretože prote-
olytické enzýmy by rýchlo stratili účinnosť. 
Optimálne použitie a dávkovanie stanoví na mieste odborný poradca. 

Technické údaje 
Vzhľad číra žltkastá kvapalina 
pH [neriedený] 8,0 – 8,75 
Merná hmotnosť [20°C] 1,035 
Viskozita [mPa.s; 25°] 80 - 140 
Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu ale nemožno ich 
považovať za špecifikáciu. 
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Bezpečná manipulácia a skladovanie 
Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych podmienok. Ďalšie údaje sú uvedené v Karte 
bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii.
Iba na profesionálne použitie. 
Neaplikujte rozprašovačom alebo spôsobom, ktorým vzniká aerosól. 
Upozornenie: koncentrovaný prostriedok s enzýmami. Pri náhodnom rozliatí prostriedku Enzymax ho zotrite 
tkaninou navlhčenou prostriedkom s aktívnym chlórom. Aktívny chlór deaktivuje enzýmy. Dajte pozor, aby pri 
odstraňovaní prostriedku nevznikal aerosól, nepoužívajte tlakovú vodu. 

Zvyšky prípravku zneškodnite bezpečným spôsobom, konzultuje s firmou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadov. 

Obaly sú vyrobené z materiálu vhodného na energetické zhodnotenie. Dodržujte platné právne predpisy o odpadoch a 
obaloch. 
Obaly nepoužívajte opakovane! 
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