U LT R A WA S H

Voor een milieuvriendelijke reiniging van
al uw textiel en voor een gegarandeerd
onberispelijk resultaat.
Het gamma GREEN'R* bevat ingrediënten van plantaardige oorsprong.
Dat staat borg voor zeer doeltreffende en milieuvriendelijke producten.
Om te beantwoorden aan de vereisten van het ECOLABEL* moet
worden voldaan aan een zeer strikt bestek, strenge prestatiecriteria,
uiterste aërobe en anaërobe biologische afbreekbaarheid en voor
100% recycleerbare verpakkingen. Respect voor het milieu is een
plicht voor ieder van ons en op ieder ogenblik.

Actief vanaf 30°C
Ultra-geconcentreerd
Optimalebiologische
afbreekbaarheid

GEBRUIK:
GREEN’R ULTRA WASH is een vloeibaar wasmiddel met zeer hoge
prestaties. Het is ultrageconcentreerd en geschikt voor alle soorten
wasgoed vanaf de laagste temperaturen (30°C). Het wordt gebruikt
in kleine doseringen, beschermt vezels en kleuren, en doet ze
opnieuw schitteren. Het is ontworpen voor optimale doseringen
zelfs bij zeer hard water, en heeft een preventieve anti-kalkwerking
op de wasmachine. Het oceaan-bloemenparfum laat een aangename en blijvende frisheid achter op het wasgoed.

Oceaanbloemengeur*
* Synthetische geurstof samengesteld zonder
allergene stoffen

GEBRUIKSAANWIJZING – MILIEU-INSTRUCTIES:
AANBEVOLEN DOSERING VOOR 4 - 5 kg WASGOED:
- Wasgoed sorteren (volgens kleur, bevuilingsgraad en vezelsoort).
Voor de beste wasresultaten zonder verspillingen raden we u aan
- De wasmachine op volle lading laten draaien zonder deze te
inlichtingen in te winnen over de hardheid van het water in uw buurt,
overbelasten, of de toets “halve lading” indrukken.
en de gebruiksaanwijzing en de onderstaande doseringen zorgvuldig
- Moeilijke vlekken voorbehandelen.
te volgen:
- Bij sterk vervuild wasgoed voorwas programmeren.
- De voorkeur geven aan wascyclussen op lage temperaturen.
Controleren of de machine goed werkt vormt een besparing van
water en energie. Door met verzacht water te werken kan de dosis
worden verlaagd en het resultaat worden verbeterd.
Zacht water
50 ml
75 ml
100 ml
Bevat: enzymes (protease en amylase), bewaarmiddel (benzisothiozoliMiddelmatig
none), parfum
75 ml
100 ml
125 ml
hard water
We kunnen u op eenvoudig verzoek een maatbeker aanbieden voor
100 ml
150 ml
Hard water
125 ml
betere dosering.
EIGENSCHAPPEN :
Geparfumeerde, blauwe vloeistof
pH ongeveer 9
Densiteit ongeveer 1,050 g/cm3

VERPAKKINGEN
SA0028420 6 x 3L
SA0033070 20 L

SA0033970 2 x 5L

• Enkel voor professioneel gebruik.
• Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.
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