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 ENZYMAX tekutý (IMS-1226)
 Tekutý enzymatický čisticí prostředek

Čistý obsah: IMS-1226: Láhev 3,8 l

Návod k použití: Před použitím dobře protřepejte. Používejte gumové rukavice a ochranné brýle. 
Doporučená teplota vody: 32 až 60 °C. Voda: Nejlépe demineralizovaná voda. Namáčení: Přidejte 30 ml 
přípravku Enzymax do 3,8 l vody / 1 sáček (10 ml) vystačí na 3,5 litru vody. Namáčejte 3–5 minut. Důkladně 
opláchněte. Namáčení prádla: Přidejte 60 ml přípravku Enzymax do 3,8 l vody. Oděvy nechejte namáčet 10 
minut. Na závěr vyperte běžným způsobem. Ultrazvukové čištění: Přidejte 30 ml koncentrátu do 3,8 l vody 
/ 1 sáček (10 ml) vystačí na 3,5 litru vody. Po vyčištění důkladně opláchněte a nechejte uschnout. Odsávací 
zařízení: Přidejte 60 ml přípravku Enzymax do 3,8 l vody. Připojte odsávací hadičku a nechejte systém naplno 
běžet jednu minutu. Doporučení: Ošetření provádějte dvakrát týdně. Na závěr nástroj vydezinfi kujte, důkladně 
opláchněte, osušte a proveďte sterilizaci.
– Přípravek Enzymax nemíchejte s dezinfekčními prostředky a nepoužívejte v termodezinfektorech. Roztok 

Enzymax vyměňujte alespoň jednou denně.

DANGER
H318 Způsobuje vážné poškození očí. H334 Při vdechování 
může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310

   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
   lékaře. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Bezpečnostní údaje: Obsahuje subtilisin, 
amylázu, alfa - může vyvolat alergické reakce. Prázdné obaly likvidujte v souladu s místními a národními 
předpisy. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání nebo na webu: www.hu-friedy.eu. 

Telefonní číslo pro případ nouze: ZE ZAHRANIČÍ: +49 (0)6132 84463, GBK GmbH (24 hodin denně - 
7 dní v týdnu - 365 dní v roce) / Německo: 06132 84463 (24 hodin denně - 7 dní v týdnu - 365 dní v roce).
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