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Dags att beställa?

Mindre än 5%: Komplexbil-
dare (MGDA), enzymer och 
parfym. 5% eller däröver med 
mindre än 15%: Anjoniska 
tensider. 15% eller däröver 
men mindre än 30%: Nonjo-
niska tensider.

UFI: 6E54-S17H-000H-MJ7X

InnehållFörpackning

Återvinning: Tom förpackning sorteras som plastförpackning.

Orsakar allvarlig ögonirritation. 
Tvätta grundligt efter användning. 
Använd ögonskydd/handskar. Vid 
bestående ögonirritation: Sök läkar-
hjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: 
Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella kontakt-
linser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja. Ha förpackningen eller 
etiketten till hands om du måste 
söka läkarvård.

Volym Antal/kart

1,5 L 6 st

Antal/pall

312 st

Artikelnr.

0302001

EAN

7340008596611

25 L 1 st 24 st0302025 7340008514950

Dosering
Maskinstorlek

Mjukt 
vatten
< 10 °dH

3-4 kg 20 ml

Handtvätt 45 ml till 10 l vatten

Medelhårt
vatten
11-20 °dH

50 ml

Hårt
vatten
> 20 °dH

75 ml

> 5 kg 35 ml 70 ml 85 ml

Följ plaggets tvättråd. Blanda ej kulörta och vita plagg. 
Dosera tvättmedlet enligt nedanstående tabell i  
tvättfacket som avser tvättmedel i tvättmaskinen. Starta 
önskat tvättprogram. Används utan sköljmedel.

Bruksanvisning

Sporttvätt är utvecklad för träning- och funktionsplagg.  
Fungerar även utmärkt på annat tvättgods som exempelvis 
frotté, arbetskläder, goretex  och andra plagg med inbitna och 
oönskade lukter. 

Användningsområde

Sporttvätts unika sammansättning avlägsnar dålig lukt helt och 
hållet samt gör plaggen rena och fräscha. Tvättmedlet motverkar 
att fibrerna i plaggen täpps igen så att materialet fortsätter att 
andas och bibehåller sin funktion hur ofta plagget än tvättas.  
Tekniken är detsamma som vid framställning av luktfria  
deodoranter där man inte bara kamouflerar svettlukt utan helt 
och hållet avlägsnar den. Efterlämnar en frisk doft.

Egenskaper

Koncentrat: Högkoncentrat

Form: Vätska

pH: 11,0

Färg:  Klar

Parfym: Ja

• Flytande tvättmedel speciellt utvecklad för 
träning- och funktionsplagg

• Eliminerar dålig lukt helt från plaggen

• Motverkar att fibrerna täpps igen, låter 
materialet fortsätta andas tvätt efter tvätt

• Låg dosering per tvätt
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