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Varenummer 161208

Tøjvask, ABENA, 10 l, flydende, kulørt og
hvidt, lugtabsorberende, uden farve og
parfume
Fjerner dårlig lugt
Velegnet til sportstøj

Produktbeskrivelse

Indeholder ingredienser, der effektivt fjerner de bakterier, som er årsag til den karakteristiske svedlugt. Bleger ikke, og kan med fordel anvendes på
farveægte tekstiler og udstyr, som har været anvendt til fysisk aktivitet, og som ikke tåler høj temperatur. Vær opmærksom på, at produktet ikke må
blandes med almindelig sæbe, da effekten så reduceres.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Tøjvask

Varemærke

ABENA

Features

Flydende, kulørt og hvidt, lugtabsorberende, uden farve og parfume

pH-værdi (konc.)

7

Rumindhold, netto

10 l

Doseringsinstruktioner

Ved iblødsætning: 25 ml til 1 l vand. Ved vask i vaskemaskine: 50-100 ml til 4-5 kg tøj. Vær
opmærksom på, at produktet ikke må blandes med almindelig sæbe, da effekten så reduceres.
Vær varsom med sarte tekstiler (silke, uld og andre sarte stoffer).

Vaskeanvisninger

Iblødsætning: Sportstøj lægges i blød i en brugsopløsning, som fortyndes i forholdet 25ml
til 1l vand. Sørg for at tøjet ikke flyder ovenpå, og lad tøjet lægge i blød i ca. 30 min. Skyl
herefter tøjet grundigt med rent vand, og behandl det efterfølgende som andet vasketøj.
Sportssko lægges i blød i en brugsopløsning, som fortyndes i forholdet 25ml til 1l vand. Lad
skoene ligge i blød i min. 30 min. (gerne længere), hvorefter skoene skylles med rent vand.
Vaskemaskine (4-5kg tøj) – vask af sportstøj: Med forvask: Vaskeprogram med forvask kan
med fordel anvendes ved meget svedlugtende sportstøj, og hvis maskinen har en separat
skuffe til forvask (samt tåler flydende produkter). Tilsæt 50-100ml i maskinens skuffe beregnet til forvask, og kør et almindeligt vaskeprogram (vaskemiddel tilsat sæbeskuffen) med
forvask ved min. 30°C. Uden forvask: Vaskeprogram uden forvask kan med fordel anvendes til
almindeligt besmudset sportstøj, hvor produktet afhjælper statisk elektricitet samt fjerner
dårlig lugt. Tilsæt 50-100ml i maskinens skuffe beregnet til skyllemiddel, og kør et almindeligt vaskeprogram (vaskemiddel tilsat sæbeskuffen) uden forvask ved min. 30°C.

Forpakning

PROD14761

16120802

Enhed

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

1 stk

24.1 cm

19.9 cm

31.2 cm

5703538112461

stk

10000 ml
Produktet kræver brug af
øjenbeskyttelse.

Produktet indeholder ikke
parfume.

Produktet indeholder ikke
farve.
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Produktet bruges til
rengøring af vaskemaskiner.

PROD14761

16120802
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