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Jauhemainen tehostin hygieeniseen tekstiilien pesuun. Pesee pyykin raikkaaksi ja hygieeniseksi.

Käyttökohteet Värillisten ja valkoisten tekstiilien pesuun kohteissa, joissa vaaditaan keskimääräistä korkeampaa
hygieniaa. Voidaan käyttää myös vaikeaan tahranpoistoon. Soveltuu mikrokuitujen pesuun.

Tuoteominaisuudet Neutraloi erinomaisesti hajuja. Hyvä tahranpoistaja ja valkaisija esimerkiksi värillisille tahroille. Teho
havaittavissa jo matalissa lämpötiloissa. Valkaisuteho korostuu korkeammissa lämpötiloissa (+60 °C).
Soveltuu myös liotukseen. Tuotteella voidaan pestä myös vaatteita, jossa heijastimia. Soveltuu myös
villalle ja mikrokuidulle.

Käyttö- ja
annostusohje

Käytä yhdessä tavallisen jauhemaisen tai nestemäisen pääpesuaineen kanssa täydellisen
lopputuloksen saavuttamiseksi.

Jauheet annostellaan pesuainelokeroon. Käytettäessä yhdessä nestemäisen pääpesuaineen kanssa,
neste annostellaan pesupallossa pyykinpesukoneeseen.
Annostele pääpesuainetta puolet tuotteen ohjeen määrästä.

Annostele tuotetta aina taulukon mukainen annostelumäärä riippumatta lajitelmien likaisuusasteesta
tai veden kovuudesta.

Villalle suosittelemme pienempää annostusta, 50 ml / 6-8 kg pyykkiä pesulämpötilassa 40 °C:ssa.

Koneen koko 6-8 kg

Ohjelman pesulämpötila Annostus

40 °C 80 ml

60 °C 50 ml

Huomioitavaa Kysy lisää KiiltoCleanin asiantuntijalta tekstiilien pesuprosessin hygieenisyyden omavalvontapalvelusta.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Happipohjaiset
valkaisuaineet

>30 % Valkaisee ja pesee pyykin hygieeniseksi.

Ionittomia tensidejä <5 % Alentavat veden pintajännitystä, irrottaa ja sitoo likaa.

Fosfonaatteja <5 % Sitoo veden kovuustekijöitä

Kiilto Oxy Wash
Pesutehostin
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Käyttöliuoksen pH 8.5 heikosti emäksinen

Tiheys 950 g/l, 100 ml = 95 g

Varastointi Kuivassa tilassa yli +5 °C lämpötilassa. Säilyy kolme vuotta valmistuksesta.

Ulkonäkö ja tuoksu Valkoinen jauhe

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana. Myyntierän pahvilaatikko on
kierrätyskelpoista pahvia.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

3 x 1,8 kg 65117 6417964651171 6417964484724

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