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MILJØCERTIFICERING
Opfylder høj miljømæssig standard, og 
er certificeret med EU-blomsten

SÆRLIGE EGENSKABER
 Ny lavtemperatursformel med en 
 særlig kombination af vaskeaktive 
 stoffer, kalkbindere og oxygenbaseret 
 pletfjernende komponenter. 
 Opfylder de højeste krav til blegning,
 plet- og lugtfjerning allerede ved 40°C.
 Sparer 20°C sammenlignet med nor- 
 male 60°C vaskeprocesser og op til  
 40% i energiomkostninger, sparer tid  
 ved lavere temperaturer.
 Beskytter effektivt tekstiler og vaske- 
 maskine mod vandhårhed og metaller.
 Øger tekstilernes levetid pga. en særlig 
 formular og den lave vasketemperatur.  

Miljøvenligt, effektivt og koncentreret universelt vaskemiddel, fuldt ud effektiv allerede 
ved lave temperaturer.

 God vaskeevne allerede ved 30°C

 Innovativ formel giver skinnende rene tekstiler

 Sparer tid og energi

 Den koncentrerede formulering giver mulighed for lav dosering

 Miljøcertificeret med EU-blomsten 

 Til alle alle vaskebare tekstiler af polyester, bomuld, polyester, akryl, 

 polyamid, hør, lycra (ikke egnet til uld og silke)  
 Kan anvendes til alle vaskemaskiner og vandhårdheder

DE 006/009

Vandhårdhedsgrad1

Vand-
hårdhed

Let snavset 
vask

Middel svanvset 
vask

Meget snavset 
tøj

dH° (g/kg) (ml/kg) (g/kg) (ml/kg) (g/kg) (ml/kg)

1 0-7 10 14 12 17 14 20

2 8-14 15 21 17 24 19 27

3 15-21 20 22 22 31 24 34

ANBEFALET DOSERING I G OG ML PR KG TØRT TØJ

(tilpas efter typen af snavs, tekstil, maskine og vaskeprogram)

1)  Undersøg vandhårdhedsgraden hos din lokale vandmyndighed
2) Anvend forskyl til meget snavset tøj 

Overhold vaskeanvisningerne fra producenten

PRODUKTINFORMATION
pH værdi*: 9,7-10,7
Massefylde: 600-800 g/l.
* (1% opløsning i blødt vand)

SIKKERHED
Kun til professionel brug
For mere information og sikkerheds-
instruktioner  se produktetiketten og sik-
kerhedsdatablad.

OPBEVARING
Opbevares tørt og køligt.

EMBALLAGE
Sæk med 15 kg

SAMMENSÆTNING
Zeolitter, ikke-ioniske overfladeaktiver, 
oxygenbaserede blegemidler, anioniske 
overfladeaktiver, fosfonater, polycarboxy-
later. Indeholder enzymer, parfumer og 
optisk hvidt.


