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Technische fiche

Wash Soft is een ecologische wasverzachter voor professioneel

gebruik. Wash Soft kan gebruikt worden voor alle types plantaardige

en synthetische textielvezels. Wash Soft maakt het linnen extra zacht

en fris, versnelt het droogproces en neutraliseert de elektrostatische

ladingen. Wash Soft is geschikt voor huishoudelijke en semi-industriële

machines. Het gebruik van Wash Soft vergemakkelijkt het strijkproces.

Tip: gebruik NOOIT wasverzachter bij het wassen van microvezel

reinigingsdoekjes en bij vezels van dierlijke oorsprong. Wash Soft is vrij

van chloor- of andere halogeenverbindingen, van fosfaten slecht

afbreekbare fosfaatvervangers en van detergenten afgeleid van

petroleum. Alle gebruikte detergenten zijn van plantaardige oorsprong.

Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch

afbreekbaar.

Voeg Wash Soft toe aan uw laatste spoelwater. 30 ml Wash Soft voor

synthetische vezels en 60 ml voor natuurlijke. Breng het product niet

direct in contact met het wasgoed.

GEBRUIKSAANWIJZING

Wasverzachter voor huishoudelijke en semi- industriële 

machines.

- Natuurlijke zachtheid voor alle was.

- Maakt strijken gemakkelijker.

- Respecteert de huid.

- Beschermt plantaardige en synthetische vezels.

- Bloemenparfum.
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4001629

vorm Vloeibaar

kleur Wit

geur Bloemen

viscositeit 25 cP

oplosbaarheid in water Volledig

pH-waarde 2,5

relatieve dichtheid 1,006 Kg/L

Product

code

inhoud 5L

afmetingen 183,5 x 133,5 x 282 mm

brutogewicht 5,173 kg

nettogewicht 5,03 kg

EAN-code

Doos

eenheden per doos 4

afmetingen 390x285x300 mm

brutogewicht 21,11 kg

EAN-code 5407003312096

Pallet

eenheden per pallet 128

aantal lagen per pallet 4

aantal eenheden per laag 32

afmetingen 1200x800x1340 mm

brutogewicht 695,52 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS

4001629

5407003310443
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