MJUKMEDEL PLEASURE/WATER
1-liters flaska/5-liters dunk

MJUK-OCH SKÖLJMEDEL PLEASURE/WATER
tillhör den nya generationens mjukmedel eftersom det
har en tillsats av vaxkristaller som aktiveras av upphettning vid torktumling, strykning eller vid tvätt.
Detta gör att torktiden minskar och att frottéhanddukar känns fluffiga efter tvätt. Vaxkristallerna har också
en stärkningseffekt vilket ersätter tidigare bruk av
stärkelse vid strykning och mangling.
Nytt koncept—mjukmedel med tillsats av vaxkristaller!
A247 0001/5, MMP

PARFYM- PLEASURE:

“En frisk, fruktig topp med framträdande toner av röda äpplen, plommon och fikon. I harmoni med detta, en
kärna av delikata orientaliska blommor bestående av pion, lilja och magnolia i en fridfull imitation av japanska
trädgårdar. Basdoft från skogens amber.” Inspirerad av Cacharels “Amor Amor”

A248 0001/5, MMW

PARFYM- WATER

“En våg av mustig friskhet i toppen där piffiga gröna undertoner framhävs tillsammans med saftig ananas och
en blommig citrusblandning av söta apelsiner och bergamott. Toppen har ett bra stöd i parfymens kärna som
har en blommig ton av jasmin, ros, viol och liljekonvalj. Fin avrundning med toner av musk och amber.” Inspirerad av “Davidoffs Coolwater”

ANVÄNDNING
•
•
•
•
•

Eftersköljning av tvätt
Mjukgör och antistatbehandlar
Ökar uppsugningsförmågan
Minskar torktiden
Ersätter bruk av stärkelse vid strykning och mangling

DOSERING
Maskintvätt: 15 ml till 4-6 kg maskintvätt
Handtvätt: 15 ml till 15 liter vatten

INNEHÅLL
Tensider, propanol, vatten och parfym
Ej märkningspliktig.

MJUKMEDEL ORIGINAL

1-liters flaska/5-liters dunk

A244 0001/5, MMO

ENTER MJUKMEDEL ORIGINAL är effektivt mjukgörande för att få en skön känsla i materialet. Det är även anpassat för att motverka statisk elektricitet. Dess unika sammansättning
gör att det bildas en hinna på fibrerna i materialet så att de skyddas från onödigt slitage vilket
innebär att plagget håller längre samtidigt som det blir lättare att stryka.
ENTER MJUKMEDEL ORIGINAL är högkoncentrerat så att det är drygt och räcker länge,
därmed blir det väldigt ekonomiskt att använda. Mjukmedlet är biologiskt nedbrytbart och har
pH ca 3,0.
MJUKMEDEL ORIGINAL är milt parfymerat och ger en fräsch doft som passar de flesta.

ANVÄNDNING
- Eftersköljning av tvätt
- Mjukgör
- Antistatbehandlar
DOSERING
Maskin: 15 ml / 4-6 kgs maskin
Handtvätt: 15 ml / 15 liter vatten
INNEHÅLL
Tensider, propanol, vatten och parfym

Ej märkningspliktig.

MJUKMEDEL NEUTRAL
A245 0001, MMN
OPARFYMERAT:

1-liters flaska

ENTER MJUKMEDEL är effektivt mjukgörande för att få en skön känsla i materialet. Det är
även anpassat för att motverka statisk elektricitet. Dess unika sammansättning gör att det bildas
en hinna på fibrerna i materialet så att de skyddas från onödigt slitage vilket innebär att plagget
håller längre samtidigt som det blir lättare att stryka. Mjukmedlet är högkoncentrerat så att det
är drygt och räcker länge, därmed blir det väldigt ekonomiskt att använda. ENTER MJUKMEDEL är biologiskt nedbrytbart och har pH ca 3,0.
ENTER MJUKMEDEL NEUTRAL är helt oparfymerat och passar därmed de som är lite
känsliga eller inte tål parfym.

ANVÄNDNING

DOSERING

- Eftersköljning av tvätt

Maskin: 15 ml / 4-6 kgs maskin

- Mjukgör

Handtvätt: 15 ml / 15 liter vatten

- Antistatbehandlar

INNEHÅLL
Tensider, propanol och vatten

Ej märkningspliktig.

MJUKMEDEL BLUE SKY
A246 0001/5, MMB

PARFYMERAT

1-liters flaska/5-liters dunk

ENTER MJUKMEDEL är effektivt mjukgörande för att få en skön känsla i materialet. Det är
även anpassat för att motverka statisk elektricitet. Dess unika sammansättning gör att det bildas
en hinna på fibrerna i materialet så att de skyddas från onödigt slitage vilket innebär att plagget
håller längre samtidigt som det blir lättare att stryka. Mjukmedlet är högkoncentrerat så att det
är drygt och räcker länge, därmed blir det väldigt ekonomiskt att använda. ENTER MJUKMEDEL är biologiskt nedbrytbart och har pH ca 3,0.
ENTER MJUKMEDEL BLUE SKY har den där lyxiga, exklusiva doften för den som ställer
krav.

ANVÄNDNING

DOSERING

- Eftersköljning av tvätt

Maskin: 15 ml / 4-6 kgs maskin

- Mjukgör

Handtvätt: 15 ml / 15 liter vatten

- Antistatbehandlar

INNEHÅLL
Tensider, propanol och vatten, parfym och färgämne

Ej märkningspliktig.

MJUKMEDEL NATURE

PARFYMERAT:

A249 0001/5, MMNT

1-liters flaska/5-liters dunk

ENTER MJUKMEDEL är effektivt mjukgörande för att få en skön känsla i materialet. Det är
även anpassat för att motverka statisk elektricitet. Dess unika sammansättning gör att det bildas
en hinna på fibrerna i materialet så att de skyddas från onödigt slitage vilket innebär att plagget
håller längre samtidigt som det blir lättare att stryka. Mjukmedlet är högkoncentrerat så att det
är drygt och räcker länge, därmed blir det väldigt ekonomiskt att använda. ENTER MJUKMEDEL är biologiskt nedbrytbart och har pH ca 3,0.
ENTER MJUKMEDEL NATURE har en naturlig, fräsch doft med en parfym som sitter kvar
länge i kläderna.

ANVÄNDNING

DOSERING

- Eftersköljning av tvätt

Maskin: 15 ml / 4-6 kgs maskin

- Mjukgör

Handtvätt: 15 ml / 15 liter vatten

- Antistatbehandlar

INNEHÅLL
Tensider, propanol och vatten, parfym och färgämne

Ej märkningspliktig.

FLÄCKBORTTAGARE 1, 2 & 3

6 flaskor/kartong

A281 0001, FB1
ENTER FLÄCKBORTTAGARE 1 är ett högeffektivt vattenbaserat rengöringsmedel. pH i koncentrat ca 8
Medlet är speciellt framtaget för fläckar av fett, olja, blod, choklad, kaffe,
te, mjölk, vin, öl, urin, svett och ägg på textilier.
INNEHÅLL
Nonjontensider, Etanol, Isopropanol och enzymer
Irriterar ögonen. Kan ge lungskador vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av dimma. Vid kontakt med ögonen, spola genast med
mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämplig skyddsutrustning. Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna text eller
etiketten. Innehåller Alkoholetoxilat 20-50%, Etanol, Isopropanol, enzymer <5%. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

A281 0002, FB2
ENTER FLÄCKBORTTAGARE 2 är ett högeffektivt rengöringsmedel baserat
på apelsinskalsextrakt. pH i koncentrat ca 10
Medlet är speciellt framtaget för att lösa fläckar av bläck, gräs, klister,
kåda, läppstift, sot, stearin, tjära, trycksvärta, tusch och svedda fläckar på
textilier.
INNEHÅLL
Nonjontensider, Kokosfettsyraester, Tetrakaliumpyrofosfat
Risk för allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd
skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna text eller etiketten. Innehåller: Nonjoniska
tensider 10-20%, Tetralaiumpyrosfat 1-5%.

A281 0003, FB3
ENTER FLÄCKBORTTAGARE 3 är ett högeffektivt vattenbaserat rengöringsmedel. pH i koncentrat ca 1,5
Medlet är speciellt framtaget för att ta bort fläckar av rost, frukt och bär på
textilier.
INNEHÅLL
Fosforsyra, citronsyra, nonjontensider

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av dimma. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämplig
skyddsutrustning. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna text eller etiketten. Innehåller: Fosforsyra, citronsyra, nonjontensider 1-5%.

Användning: Applicera produkten på fläcken, låt verka någon minut, gnugga på fläcken. Skölj med vatten eller
tvätta i maskin.

1 kartong

PROFFSPAKET

A280 000, PK

PROFFSPAKETET innehåller:
Blekmedelstabletter (60 st) i en hink, fungerar som en turboeffekt när du tvättar vitt. Det är som det låter, det bleker bort
fläckar!

Fintvättmedel (2 kg) som används till ull, linne, siden, viskos,
finare och ömtåligare kläder som du är extra rädd om.
Utöver detta ingår tre fläckborttagare på 500 mls flaskor
framtagna i samarbete med proffs inom tvätteribranschen såsom kemtvätterier.

Fläckborttagare 1 tar bort blod, choklad, fett, kaffe, mjölk,
olja, svett, te, urin, vin, ägg och öl.
Fläckborttagare 2 tar bort bläck, gräs, klister, koda, läppstift,
sot, stearin, svedda fläckar, tjära, trycksvärta och tuschpenna.
Fläckborttagare 3 tar bort frukt, bär och rost.
Slutligen får du en tvätthandbok och en tvättplansch med
tvättråd och symboler.

