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Kiilto Green
Uparfumeret, koncentreret
vaskemiddel

4093 0017

Miljøvenligt vaskemiddel uden parfume til vask af farvet tøj, tekstiler og mikrofiber.
Anvendelsesområde

Effektiv vaskemiddel til farvet tøj, tekstiler, mikrofibre og mopper. Kan også anvendes til hvide tekstiler.

Produktegenskaber

Effektivt, flydende vaskemiddel med farvebeskyttelse, der bevarer farverne og forhindrer misfarvning
fra et tekstil til andre. Farvebeskyttelsen gør, at produktet er egnet til farvet tøj, der indeholder hvidt.
Produktet er zeolit- og fosfatfri og er fremstillet af plantebaserede råvarer. Indeholder ikke
blegemidler, parfume eller konserveringsmidler.
Svanemærket. Astma- og Allergimærket.

Brugsanvisning

Dosér i skuffen til vaskemiddel eller i en doseringsbold. Ved forvask skal vaskemidlet doseres i skuffen
til vaskemiddel.
Doser med udgangspunkt i hvor snavset vasketøjet er, samt vandets hårdhed. Ved vask af
rengøringstekstiler skal der kun benyttes halvdelen af den anbefalede dosis.
Anbefalet vasketemperatur: 30-90°C
Vandets hårdhed/°dH

Indhold

Let snavset

Almindelig snavset

Meget snavset

ml / kg

ml / kg

ml / kg

<6

4

6

8

6-13

6

8

10

>13

8

10

12

Ingrediens

Effekt

Anioniske overfladeaktive
stoffer

<%

Opløser og fjerner snavs.

Polycarboxylat

5%

Forhindrer genaflejring af snavs på tekstilet.

Phosphonater

<5%

Blødgør vandet og øger rengøringseffekten.

Citrat

<5%

Blødgør vandet og øger rengøringseffekten.

Sæbe

<5 %

Fjerner snavs og reducerer skum.

Nonioniske overfladeaktive
stoffer

15-30%

Opløser og fjerner snavs.
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pH produkt

9.5 svagt alkalisk

pH brugsopløsning

9.0 svagt alkalisk

Opbevaring

Opbevares ved 5-35 °C.
Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.

Udseende og duft

Gulligt, uparfumeret væske.

Produktionsland

FINLAND

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i spildevandssystemet.

Emballagematerialer

Tomme, skyllede beholdere kan genanvendes eller bruges til energiproduktion. Transportemballagen
er genanvendelig, ubleget pap.

Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer

3x5l

Øvrig information

Varenummer
63264

GTIN
6417964632644

GTIN (salgsenhed)
6417964486124

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.plum.dk eller send en
mail til kundeservice på info.kiiltoclean.dk@kiilto.com.
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