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Erisan Pesujauhetiiviste
Hajustamaton pesujauhetiiviste

Tehokas ja hellävarainen jauhemainen tekstiilienpesuaine valko- ja kirjopyykille.
Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Hajusteeton.
Käyttökohteet

Valko- ja kirjopyykin pesuun. Hellävarainen ja tehokas koostumus.

Tuoteominaisuudet

Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Tuote sisältää valikoituja korkealuokkaisia ja
turvallisia raaka-aineita. jotka poistavat lian ja tahrat tehokkaasti kaikissa lämpötiloissa. Erisan on
erityisesti herkkäihoisille sekä vauvanpyykkiin soveltuva, vaativaan pesuun suunniteltu hajusteeton ja
kirkasteeton vaatepesujauhe. Tuotekehityksessä on huomioitu ympäristönäkökohdat ja suomalaisen
veden laatu.

Käyttö- ja
annostusohje

Veden kovuus ja pyykin laatu huomioon ottaen annostele tuotetta pesujauhelokeroon tai pesupalloon.
Esipesussa annostele pesujauhe annostelulokeroon. Pesujauheen valkaisuaine aktivoituu n. 60° C:ssa.

Koneen koko 4-5 kg

Huomioitavaa

0-8 °dH

8-14 °dH

>14 °dH

45 ml

60 ml

80 ml

Pesukertojen määrä:
Pehmeä vesi 209
Keskikova vesi 157
Ei suositella villan eikä silkin pesuun.

Koostumus

Tehoaine

Muu koostumus

Vaikutus

Saippuaa

<5%

Irrottaa ja poistaa likaa sekä säätelee vaahdon määrää
pesun aikana

Polykarboksylaattia

<5%

Irrottaa likaa ja estää lian uudelleen tarttumisen

Ionittomia tensidejä

5 – 15 %

Likaa irrottava vaikutus

Anionisia tensidejä

5 –15 %

Likaa irrottava vaikutus

Fosfaatteja

15 – 30 %

Pehmentää vettä ja lisää pesutehoa

Happipohjaiset
valkaisuaineet

15-30 %

Valkaisee pyykin ja poistaa värilliset tahrat

Sisältää myös: entsyymejä, CMC, silikaattia ja vaahdonestoainetta.
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Käyttöliuoksen pH

10.5 emäksinen

Tiheys

850 g/l, 100 ml = 85 g

Varastointi

Kuivassa tilassa suljettuna. Säilyy 5 vuotta valmistuksesta.

Ulkonäkö ja tuoksu

Valkoinen hajustamaton jauhe

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Tensidit biologisesti hajoavia, entsyymit luonnontuotteita. Tiiviin koostumuksensa ansiosta vähentää
ympäristökuormitusta, pakkausmateriaalin tarvetta sekä energiankulutusta. Ei sisällä veteen
liukenematonta zeoliittia.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä
1 x 8 kg

Lisätietoja

Tuotekoodi
63250

GTIN
6417964632507

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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