
Technický list  
TONGO Prací prášek  

Obsah: 600 g, 3 kg, 9 kg, 15 kg   
 

Kód výrobku: VBZPT006096, VBZPT030097,  

                       VBZPT090097, VBZPT150098, VXZPT150099 

 
Popis výrobku:  
Splňuje všechna požadovaná kritéria moderního pracího prášku včetně vyhlášky MŽP určující limity použitých 
fosfátů. Se samozřejmostí odstraní všechny druhy skvrn, a to díky velmi účinným směsím enzymů a tenzidů, 
které spolu se sílou aktivního kyslíku a nově se sílou aktivní sody (peruhličitan sodný) garantují stoprocentní 
jistotu, že jste pro čistotu vašeho prádla udělali skutečně všechno. Napomáhá rovněž likvidaci mechanických 
nečistot a dokonale provoní prádlo svou osobitou a nenapodobitelnou vůní. Tongo je obohaceno o složku 
podporující odmašťování. Snížením silikátů a fosfátů jsme zlepšili rozpustnost prášku a doplnili jsme parfemaci 
o odstín pomerančové vůně. Prací prášek nové generace má znatelně vyšší účinnost při praní v nižších 
teplotách, lepší rozpustnost v dávkovacích nádobkách, lepší ekologické parametry shodující se s vyhláškou MŽP 
ČR, díky vyšší účinnosti snížené dávkování. 
 

Návod k použití: 

Prášek dávkujte do násypky nebo přímo do bubnu pračky. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Skupenství: Pevné 

Barva: Pigmentovaná 

pH: -  

Zápach: Charakteristický 

 
Bezpečnostní upozornění: 

Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. 
 

Bezpečnostní pokyny: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s pokožkou kůži ihned omýt velkým množstvím vody. Používejte 
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro 
zvláštní nebo nebezpečné odpady. 
 

Pokyny pro skladování: 

> 10°C < 25° C. Chránit před mrazem.   
 

Balení: 600 g – 18 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 5 vrstev na paletě, 720 kusů na paletě 
                3 kg – 6 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstev na paletě, 192 kusů na paletě 
                9 kg – 1 kus v kartonu, 11 kartonů na vrstvě, 6 vrstev na paletě, 66 kusů na paletě 
              15 kg – 1 kus v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 6 vrstev na paletě, 48 kusů na paletě 

 

 

 

Výrobce:  
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327  
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz 


