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TEKNISK DATABLAD

TT-1019 Tøjvask
HVIDT VASKEPULVER

Nedbryder proteiner.

Fjerner effektivt fedtstoffer og partikelforurening.

Anvendelse

Følg altid vaskeanvisningerne i tøjet.
Produktet indeholder blegemiddel, der bleger farvede pletter ved 50-95°C. Jo højere temperatur, jo større blegeeffekt.
Pulver Hvid Vask kan anvendes til alle typer kulørte tekstiler ved 40 °C og farveægte tekstiler, der behøver blegning ved 50-60 °C. 
(Kulørte tekstiler bør altid vaskes separat de første 2-3 gange).
 
Dosering
Min. 2 ml/kg tøj
Vandhårdhed:            <10° dH         10°-20° dH      >20° dH
Let snavset:                  12 ml                 14 ml               16 ml
Medium snavset:                14 ml                 16 ml               18 ml
Meget snavset:                   16 ml                 18 ml               20 ml
 
Dosering= ml pr. kg tøj.
Forvask anbefales til meget snavset tøj.
Anvend ikke TT 1019 til vask af uld og silke.

Produkt

Karakteristika

Et bredspektret, alkalisk vaskemiddel til alle typer hvide og lyse
tekstiler.

Anvendelsesomrader

Til brug i alle maskintyper ved temperaturer mellem 40-95 °C. Til 
anvendelse i
landbrug, institutioner, håndværkere osv. Renser arbejdstøj effektivt.

Emballage

TT-1019 Tøjvask - taske 12,5kg TT1019

Tekniske info

• Sammensætning: Indeholder enzymer, der 
nedbryder proteiner, og har et højt indhold af 
aktive rengøringsmidler, som effektivt fjerner fedt 
og partikelforurening.

• pH: ±10,5
• Vasketemperatur: 40 til 95 °C.
• Uparfumeret.
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