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Wash Total - 7,5 kg

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands
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Technische fiche

Wash Total is een ecologisch poedervormig wasmiddel voor

professioneel gebruik. Wash Total is ontwikkeld voor het wassen van

witte en kleurvaste kledij in katoen of synthetische vezels. Wash Total

verwijdert alle vet, eiwit of zetmeel houdende vlekken. Wash Total

bevat, bestanddelen tegen kalk alsook zuurstofbleekmiddelen die

instaan voor een optimaal was resultaat. Wash Total is licht

geparfumeerd. Het product is geschikt voor huishoudelijke en semi-

industriële machines. Wash Total is vrij van chloor- of andere

halogeenverbindingen, van fosfaten of 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.

Gebruik een dosis die past bij de mate van bevuiling en de

waterhardheid en volg de doseringsaanwijzingen. Kies een

wasprogramma met een zo laag mogelijke temperatuur. Was altijd met 

een volle wasmachine. Droog bewaren en na gebruik de zo goed

mogelijk sluiten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Totaalwaspoeder voor huishoudelijk en semi- industriële 

machines.

- Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen.

- Maakt hygiënisch schoon.

- Geschikt voor alle witte en kleurvaste was.

- Bevat geen optische witmakers.

- Bloemenparfum.

TOEPASSING

  



4003095

vorm Poeder

kleur Wit

geur Bloemen

oplosbaarheid in water Goed

pH-waarde 10,5

relatieve dichtheid 0,68 Kg/L

Product

code

inhoud 7,5kg

afmetingen 350 x 90 x 450 mm

brutogewicht 7,65 kg

nettogewicht 7,5 kg

EAN-code

Pallet

eenheden per pallet 60

aantal lagen per pallet 12

aantal eenheden per laag 5

afmetingen 1200 x 800 x 1225 mm

brutogewicht 459 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIC DATA

4003095

5407003310481
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Wash Total - 7,5 kg

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands

Technische fiche


