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Varenummer 165117

Tøjvask, ABENA Puri-Line, 10 l, PRO,
flydende, kulørt og hvidt, uden farve og
parfume
Højalkalisk
God til meget snavset tøj
Effektivt og kraftigt

Produktbeskrivelse

Tøjvask Pro er et højalkalisk produkt hvor det er lud der har den rengørende effekt, den er god til at vaske meget snavset tøj især i sort industri.
Effektivt og kraftigt tøjvaskemiddel til professionelt brug. Tøjvaskemiddel til automatisk dosering, velegnet til vask ved 40-95°C af alle hvide og
kulørte tekstiler. Hvis der er behov for blegning tilsættes blegemiddel ved vasketemperaturer på min. 50°C. Kan suppleres med vaskeforstærker ved
vask af meget snavsede tekstiler. Ikke velegnet til mikrofiber.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Tøjvask

Varemærke

ABENA

Vareserie

Puri-Line

Features

PRO, flydende, kulørt og hvidt, uden farve og parfume

pH-værdi (konc.)

>13

pH-værdi

ca. 12,5

Længde/dybde

23 cm

Bredde

19.5 cm

Højde

31.4 cm

Rumindhold, netto

10 l

Certifikater

Svanemærket

Doseringsinstruktioner

Let snavset: 8 g til 1 kg tøj. Middel snavset: 10 g til 1 kg tøj. Meget snavset: 12 g til 1 kg
tøj.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Må ikke anvendes til vask af uld og silke.

Forpakning
Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

1 stk

23 cm

19.5 cm

30.5 cm

5703538032820

stk

10000 ml
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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Produktet kræver brug af
øjenbeskyttelse.

Produktet kræver brug af
beskyttelseshandsker.

Produktet indeholder ikke
parfume.

Produktet er ætsende.

Produktet indeholder ikke
farve.

Produktet bruges til
rengøring af vaskemaskiner.
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