
A207 0005, FTMF 

ENTER FLYTANDE TVÄTTMEDEL är ett milt 

parfymerat tvättmedel, som med sin unika samman-

sättning är mycket effektivt rengörande på all typ av 

tvätt mellan 30º och 90ºC. Det kan med fördel även 

användas vid handtvätt.  

ENTER FLYTANDE TVÄTTMEDEL innehåller 

enzymer för att ge en ökad effekt och därmed ett 

bättre resultat på fläckar. Tack vare sin flytande form 

passar det även utmärkt till förbehandling av svårare 

fläckar, t ex skjortkragar. 

ENTER FLYTANDE TVÄTTMEDEL är lågskum-

mande och har en hög koncentration varför det är ef-

fektivt samtidigt som det blir ekonomiskt att använda. 

Tvättmedlet är biologiskt nedbrytbart. Det är dessu-

tom fosfatfritt och därmed speciellt lämpat för dig 

med egen brunn. 

ENTER FLYTANDE TVÄTT 

ANVÄNDNING 

- Tvättmedel för textilier  

- Lämpligt till förbehandling av fläckar   

 

DOSERING 

Dosering: 0,5 dl/maskin  

 

INNEHÅLL 

Nonjonska tensider 5-15%, Anjoniska tensider 5-15%, Tvål <5%, Parfym <5%, Enzym (proteas) <0,1%, Kon-
serveringsmedel: Benzisothiazolinone 

5-liters dunkar, pH i brukslösning ca 8,5 

Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du du måste söka läkarvård. För-

varas oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i 

flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMAT-

IONSCENTRAL eller läkare. Innehåller: Fettalkoholetoxylat C12-14 



A208 0001, TVG 

ENTER TVÄTTGEL är ett milt parfymerat tvättmedel avsett för tvätt av kläder och textilier. 

Dess unika sammansättning gör att det fungerar effektivt på all tvätt mellan 30° och 90°, samt 

handtvätt mellan 20° och 40°.  

Eftersom tvättmedlet är i geléform rinner det inte, vilket gör att det går utmärkt att hälla i dose-

ringsfacket i maskinen. Dessutom är det perfekt att använda till förbehandling av svårare fläck-

ar som t ex kragar och manschetter, här ger TVÄTTGEL en bättre effekt just för att det ligger 

kvar på fläcken.   

ENTER TVÄTTGEL är baserat på biologiskt lätt nedbrytbara ämnen, det är fritt från blekme-

del. Tack vare att det är fosfatfritt passar det även för den som har egen brunn. 

ENTER TVÄTTGEL 

ANVÄNDNING 

- Tvättmedel för textilier 

- Förbehandling av svårare fläckar 

 

DOSERING 

Maskintvätt: 0,4-1,0 dl/maskin 

Handtvätt: 0,5 dl/10 l vatten 

INNEHÅLL 

Såpa>30%, Nonjoniska tensider 15-30%, Natriumcitrat 5-15%, Parfym<1%, EDTA<0,1%, Enzym proteas <0,1% 

1-liters flaskor, pH i brukslösning ca 9,1 

Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du du måste söka läkarvård. För-

varas oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i 

flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMAT-

IONSCENTRAL eller läkare. Innehåller: Fettalkoholetoxylat C12-14 



A216 0004, OVER 

ENTER OVERALLTVÄTT  är  framtaget för att ta bort fläckar som andra tvättmedel inte kla-

rar. Medlet tar bort “omöjliga” fläckar av t ex olja, sot och fett. Pulvret är granulerat och fastnar 

därför inte i tvättmaskinsfacket. Man kan tvätta med medlet i både kulör 60 grader och vitt 90 

grader. Pulvret kommer förpackat i fyra styck, 4-kilos hinkar. Pulvret är ekonomiskt då det är 

ett lågdoserande tvättmedel. Medlet är olämpligt att använda vid handtvätt på grund av dess 

höga alkalinitet. 

ENTER OPTIMAL OVERALL 

ANVÄNDNING 

- Tvättmedel för textilier 

- Anpassat för svåra fläckar 

 

DOSERING 

0,5 dl/maskin 

 

INNEHÅLL 

Natriummetasilikat >30 %, Natriumkarbonat >30 %, Natriumperkarbonat 5-15 %, Alkoholetoxylat <5%, Sub-
tilisin <0,1%. 

Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan vara korrosivt för 

metaller. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/

ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT 

(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED 

ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 

skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren 

lämnas till insamlinsanläggning för farligt avfall. Innehåller: Natriummetasilikat 
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4 kilos hinkar x 2 st/kartong 



A217 0004/0016, OTMA 

ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att passa personer som är 

överkänsliga mot vanligt tvättmedel. Tvättmedlet är helt  oparfymerat och innehåller inga aller-

giframkallande tillsatser. Det är också lågskummande och har en hög koncentration, varför det 

är effektivt rengörande och ekonomiskt att använda, samtidigt som det är milt och skonsamt.  

 

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt 

vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. 

ENTER ALLERGITVÄTT 

ANVÄNDNING 

• Tvättmedel för textilier  

• Anpassat för allergiker   

 

DOSERING 

Dosering: 0,5 dl/maskin  

 

INNEHÅLL 

Natriumkarbonat >30 %, Natriumsilikat 15-30 %, Alkoholetoxylat 5-10 %, Subtilsin <0,1%, Alfa-amylas 0,1 % 

Lipas <0,1%  

Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd 

skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj 

försiktigt med vatten flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögon-

irritation: sök läkarhjälp. Innehåller: Natriumsilikat. 

Helt oparfymerat! 

Fritt från allergiframkallande tillsatser! i 

16-kgs hinkar, 4 kgs hinkar  pH i brukslösning ca 10 



ENTER OPTIMAL VITTVÄTTMEDEL är ett milt parfymerat tvättmedel, som är speciellt 

utvecklat för att verka redan vid lägre temperaturer. Tack vare sitt liposystem ger det maximal 

verkan redan vid 60°C. Detta gör också att OPTIMAL VITTVÄTTMEDEL är mer effektivt 

men ändå skonsamt vid 30° och 40°C tvätt. 

 Då ENTER OPTIMAL VITTVÄTTMEDEL innehåller tre olika typer av enzymer, är det 

mycket effektivt på proteinbaserade fläckar, liksom på fett och oljebaserade fläckar. Dess unika 

sammansättning gör att det inte heller behövs någon förtvätt. ENTER OPTIMAL 

VITTRVÄTTMEDEL är ett milt och skonsamt tvättmedel för dina kläder och textilier, samti-

digt som det är effektivt rengörande och ger mycket goda tvättresultat vid alla temperaturer. 

Det är lågdoserande och biologiskt nedbrytbart. 

ENTER OPTIMAL  VITTVÄTT 

ANVÄNDNING 

- Tvättmedel för textilier 

- Förtvätt ej nödvändig 

 

DOSERING 

0,5 dl/maskin 

 

INNEHÅLL 

Natriumkarbonat >30 %, Natriumsilikat 10-20 %, Natriumperkarbonat 10-18 %, Alokoholetoxylat 5-10%, 
Subtilisin <0,1%, Alfa-amylas <0,1%, Lipas <0,1% Parfym <0,1% 

Fara. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm. VID KONTAKT MED ÖGONEN: 

skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående 

ögonirritation: sök läkarhjälp Innehåller: Natriumsilikat 5-15% 
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       A218 0004/0016, OTM 4– och 16-kilos hinkar 



ENTER OPTIMAL KULÖR är ett svensktillverkat, nytt och 

modernt maskintvättmedel. Det är lågskummande och kon-

centrerat med ”liposystem” avsett för kulör- och fintvätt i 30-

60 grader.  

ENTER OPTIMAL KULÖR innehåller tre olika sorters en-

zymer som tar hand om de flesta fläckar som t ex blod, cho-

klad, ägg, frukt, dressing eller olja. Detta gör att förtvätt inte 

är  nödvändig. Effektivt redan vid 30 grader. 

ENTER OPTIMAL KULÖR 

ANVÄNDNING 

- Tvättmedel för textilier 

- Förtvätt ej nödvändig 

 

DOSERING 

0,5 dl/maskin 

 

INNEHÅLL 

Natriumkarbonat >30 %, Natriumsilikat 15-30 %, Alkoholetoxylat 5-10 %, Subtilisin <0,1 %,                       
Alfa-amylas <0,1 %, Lipas <0,1 %, Parfym <0,1 % 

4– och 16-kilos hinkar 

Fara. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för 

barn. Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm. VID KONTAKT MED 

ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 

skölja. Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp Innehåller: Natriumsilikat 5-15% 

A219 0004/0016, OTMK 
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