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Dags att beställa?

Sunda Kulörtvätt Pulver är ett kraftfullt och miljöanpassat  
kulörtvättmedel kombinerat för maskin- och handtvätt. Ett  
högkoncentrerat pulver som ger en låg dosering per tvätt. 
Med ett noggrannt sammansatt innehåll gör varje tvätt 
minimal mijöpåverkan. 

Anjoniska tensider < 5 %, nonjoniska tensider <5 %, tvål <5 %, 
polykarboxylater <5 %, enzymer <5 % och parfym < 5%.

Lämplig för alla textiler med tvättemperatur mellan 30-95°C. 
Gäller ej ull, siden och varseltvätt som kräver ett tvättmedel 
anpassat för att bevara textilernas funktion och kvalitet.

Tom förpackning sorteras som
pappersförpackningar. Lock sorteras 
som plastförpackningar.

Använd en matsked eller ett köksmått för att dosera rätt 
mängd pulver. En normal matsked motsvarar 15 ml pulver 
tvättmedel. Vid handtvätt rekommenderar vi att du  
använder handskar. 

BruksanvisningEgenskaper

Användningsområde

Innehåll

ÅtervinningFörpackning

Kulörtvätt Pulver

Koncentrat: Högkoncentrat

Form: Pulver

pH: 10,5

Färg:  Vit

Parfym: Ja

• Högkoncentrerat tvättmedel i pulverform med låg 
dosering per tvätt

• Bevarar färgerna tvätt efter tvätt 
• Utan onödiga tillsatser
• Fri från zeoliter och fosfater

Dosering
smutsighetsgrad
3-4 kg tvätt

Mjukt 
vatten
<10 °dH

Lätt smutsad 24 ml

Normal smutsad 35 ml

Handtvätt ca 25 ml till 10 l vatten

Medelhårt
vatten
11-20 °dH

28 ml

40 ml

Hårt
vatten
>20 °dH

30 ml

45 ml

Hårt smutsad 45 ml 50 ml 55 ml

442
Tvättar (8,5 kg)
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Biologiskt 
nedbrytbar produkt
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Tillverkad av 
återvunnen kartong
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Volym Antal/kartong

8,5 kg 1 st

Antal/pall

120 st

Artikelnr.

0201085

5 kg 1 st 164 st0201005

Förpackningen är tillverkad av återvunnen kartong i hög 
kvalitet och är biologiskt nedbrytbar. Insidan är vaxad för 
att undvika fuktintrång. Lock och handtag är tillverkade av 
återvinningsbar plast. 

Klimatsmart förpackning


