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Varenummer 1000005427

Vaskepulver, ABENA Puri-Line, hvidt,
uden farve og parfume, 4,3 kg
Reduceret risiko for allergiproblemer

Produktbeskrivelse

Effektiv tøjvask til hvide tekstiler. Indeholder enzymer der effektivt nedbryder proteiner, stivelse og fedt som ofte findes i madpletter, sved eller andre lignende pletter. Har et højt indhold af vaskeaktive stoffer, der effektivt fjerner fedtstoffer og partikelsnavs. Indeholder ikke parfume. Effektiv
fra 30°C.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Vaskepulver

Varemærke

ABENA

Vareserie

Puri-Line

Features

Hvidt, uden farve og parfume

Vægt, netto

4.3 kg

Certifikater

Svanemærket, Astma-Allergi Danmark

UFI

SY00-Y0UG-5006-347Y

Produktregisternummer

4059051

Doseringsinstruktioner

Pr. 3-5 kg tøj: Blødt vand (<8°dH): 45 ml. Middelhårdt vand (8-14°dH): 55 ml. Hårdt vand
(>14°dH): 70 ml.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Må ikke anvendes til vask af uld og silke.

Brugsanvisning

Vask fortrinsvis med fyldt maskine. Dosér korrekt i forhold til tilsmudsning og vandhårdhed. Overdosering gør ikke vasketøjet renere og er skadeligt
for miljøet. Sænk temperaturen ved normale vaskeprogrammer for at beskytte miljøet. Er du husstøvallergiker, skal du altid vaske sengetøj på mindst
60 °C. Kør regelmæssigt en vask ved 60 °C med et vaskemiddel, der indeholder blegemiddel (hvidvaskemiddel i pulverform), og følg maskinproducentens anbefalinger vedrørende vedligeholdelse. Lad maskinen stå åben mellem hver vask.

Forpakning
100000542701

Enhed

PROD14446

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

3 stk

29.1 cm

25 cm

26.6 cm

5703538384882

stk

1 stk

5703538384899

Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.
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Asthma-Allergy Denmark garanterer, at produkter er godkendt af eksperter fra Astma-Allergi Danmark. Produkter med mærket
indeholder ikke parfume og farvestoffer og udgør en minimal risiko for udvikling af hudallergi.

Produktet anvendes til
tøjvask.

Produktet indeholder ikke
farve.

Produktet indeholder ikke
parfume.

Produktet kan udgøre en
sundhedsfare.

Produktet kræver brug af
øjenbeskyttelse.

Produktet kræver brug af
beskyttelseshandsker.

PROD14446

100000542701
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