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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa 

Nazwa handlowa produktu: 

 

Proszek do prania  

Biały Jeleń Biel 

 

Producent: 

„POLLENA” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

ul. Powstańców Wlkp.16 

63-500 Ostrzeszów 

tel.: (+ 48  62)  732 32 55 

www.pollena.com.pl 

 

2. Przeznaczenie produktu 

Biały Jeleń to hipoalergiczny proszek do prania w pralkach automatycznych, 

półautomatycznych oraz do prania ręcznego. Przeznaczony jest do prania bielizny oraz tkanin 

białych. Dzięki zawartości nowej generacji aktywnych składników usuwa zabrudzenia już od 

30 ˚C. Polecany dla osób ze schorzeniami skórnymi (alergicznymi). Zawiera naturalne mydło 

Biały Jeleń. 

Proszek Biały Jeleń nie zawiera fosforanów, dlatego jest przyjazny dla środowiska, nie 

zawiera również barwników i alergenów. 

 

3. Masa deklarowana przez producenta 

500 g – ujemne odchyłki nie mogą przekraczać 15 g  w okresie trwałości produktu 

1,5 kg ; 1,9 kg;2,4 kg - ujemne odchyłki nie mogą przekraczać 1,5 % w okresie trwałości 

produktu 

 

 

4. Charakterystyka organoleptyczna  

1. Wygląd – sypki proszek,  dopuszcza się obecność grudek rozpadających się pod     

       naciskiem palca  

2. Barwa – biała do kremowej  

3. Zapach – przyjemny, charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej 

 

5. Składniki 

5-15 % związki wybielające na bazie tlenu, zeolity;  

< 5 %   anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło, niejonowe środki powierzchniowo 

czynne, fosfoniany.  

Inne składniki: enzymy, kompozycja zapachowa. 

http://www.pollena.com.pl/
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6. Parametry fizykochemiczne 

1. pH 1 % roztworu                                                                                     10-11,5 

2. Zawartość substancji powierzchniowo czynnych 

    rozpuszczalnych w alkoholu etylowym, %                                              8 - 12                                                                              

3. Zawartość substancji anionowo czynnej, %                                             3 - 4    

4. Zdolność pienienia w pralce automatycznej                          - piana nie wycieka z                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   otworu przelewowego pralki                                                                                                                                        

5. Gęstość nasypowa, g/ml                                                                         0,7 - 0,97 

 

6. Zawartość aktywnego tlenu, %                                                                0,6 - 1,5  

 

7. Okres trwałości 

2 lata  od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności 

parametrów  z wymaganiami normy ZN. 

 

8. Przechowywanie  

Temperatura powietrza w suchych, krytych i czystych pomieszczeniach nie powinna być 

niższa niż 6 ºC i nie wyższa niż 30 ºC, a wilgotność względna powietrza nie powinna 

przekraczać 65 %. 

 

9. Sposób użycia  

 

Pralki automatyczne 4,5 kg 

suchych tkanin 

Tkaniny średnio zabrudzone Tkaniny mocno zabrudzone 

Woda miękka  140 ml Pranie wstępne            90 ml  

Pranie zasadnicze       140 ml  

Woda  średnio twarda 

 

180 ml Pranie wstępne            90 ml  

Pranie zasadnicze       180 ml 

Woda  twarda 225 ml Pranie wstępne           90 ml  

Pranie zasadnicze       225 ml 

Pralki wirnikowe     10  l wody 

Pranie ręczne      10  l wody 

140 ml 180 ml 

1 miarka = 180 ml 140 g proszku 

 

10. Uzyskane atesty 

Produkt posiada badania dermatologiczne. 

 


