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Erisan Pesujauhetiiviste
Lõhnatu pesuaine kontsentraat

Tõhus ja samas õrn pesupulber valge ja kirju pesu pesemiseks, pesemisjuhiseid järgides. Väljatöötatud koostöös
Soome Allergia- ja Astmaliiduga. Lõhnatu.
Rakendused

Valge ja kirju pesu pesemiseks, pesemisjuhiseid järgides.

Tooteomadused

Erisan pesuaine kontsentraat on väljatöötatud koostöös Soome Allergia- ja Astmaliiduga. Ta sisaldab
valitud kõrgema klassi ohutuid tooraineid, mis eemaldavad mustuse ja plekid tõhusalt kõikide
temperatuuride juures. Erisan sobib eriti just tundliku nahaga inimestele ning imikupesu pesemiseks,
ta on nõudlikuks pesuks väljatöötatud parfüümi- ja loputusainevaba pesupulber. Zeoliidivabal Erisanil
on uurimustega tõestatud suurepärane loputatavus (Soome Riikliku Tehnilise Uurimiskeskuse VTT
elementaarosakeste heitkoguste uurimus). Tootearenduses on arvesse võetud keskkonnaaspekte ja
Soome vee kvaliteeti.

Kasutusjuhend

Doseerida Erisani vee karedust ja pesu laadi arvesse võttes pesumasina pesupulbrisahtlisse või
pesupalli. Eelpesu puhul doseerida pesupulber eelpesusahtlisse. Pesupulbris sisalduv valgendi
aktiveerub ca. 60°C juures.

Masina suurus 4-5 kg

Märkus

0-8 °dH

8-14 °dH

>14 °dH

45 ml

60 ml

80 ml

Pesutsükli arv:
Pehme veega 209
Keskmine vee karedus 157
Ei soovitata villast ega siidist esemete pesemiseks.
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Toimeaine

Toime

Seep

<5%

Eemaldab mustust ning reguleerib pesemise ajal vahu
hulka.

Polükarboksülaat

<5%

Eemaldab mustust ning takistab mustuse taasnakkumist.

Mitteioonsed pindaktiivsed
ained

5 – 15 %

Mustust eemaldava toimega.

Anioonsed pindaktiivsed
ained

5 –15 %

Mustust eemaldava toimega.

Fosfaadid

15 – 30 %

Pehmendab vett ning suurendab pesemistõhusust.

Hapniku baasil valgendaja
(naatriumperkarbonaat)

15-30 %

Valgendab pesu ja eemaldab värvilised plekid.

Töölahuse pH

10.5 Leeliseline

Tihedus

850 g/ L, 100 ml = 85 g

Säilitamine

Säilitada kuivas ruumis, suletuna. Kõlblikkusaeg viis aastat tootmiskuupäevast.

Välimus ja lõhn

Valge lõhnatu pulber.

Tootjariik

SOOME

Kasutamise ja
keskkonna ohutus

Tensiidid on bioloogiliselt lagunevad, ensüümid looduslikud. Tänu tihedale konsistentsile vähendab
keskkonnakoormust, pakkematerjali vajadust ning energiatarbimist. Ei sisalda vees lahustumatut
zeoliiti.

Pakendi
suurus/Tootekood

Müügiühik
1 x 8 kg

Lisateave

Tootekood
63250

GTIN
6417964632507

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiiltoclean.com/ee või saatke e-kiri
info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.
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