ENTER ALLERGITVÄTT
16-kgs hinkar, pH i brukslösning ca 10,5

A200 0016, MTPA

i

Helt oparfymerat!
Fritt från allergiframkallande tillsatser!

ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att passa personer som är
överkänsliga mot vanligt tvättmedel. Tvättmedlet är helt oparfymerat och innehåller inga allergiframkallande 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.
ANVÄNDNING
• Tvättmedel för textilier
• Anpassat för allergiker
DOSERING
Dosering: 0,5 dl/maskin
INNEHÅLL
Natriumkarbonat >30 %, Natriumsilikat 15-30 %, nonjontensid, tvål, anjontensid <5 %, CMC <5 %, enzym
(Proteas) <0,1 %

Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket
vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn.

ENTER

BLEKMEDELSTABLETTER
A201 0001, BLKT
4 hinkar x 160 tabletter/kartong
pH i brukslösning ca 10

ENTER BLEKMEDELSTABLETTER är
framtaget för att ge mer kraft åt ditt tvättmedel. Tabletterna är speciellt lämpade att
användas med ENTER FLYTANDE
TVÄTTMEDEL eller ENTER TVÄTTGEL eftersom man då drar full nytta av
tvåstegseffekten.
Effekten bygger på att man använder ett flytande tvättmedel, medlet börjar då verka omgående
eftersom det redan är upplöst. När tabletten löst upp sig kommer blekkraften och bearbetar
tvätten med full effekt, då tvättmedlet redan bearbetat smutsen/fläckarna. ENTER BLEKMEDELSTABLETTER kan också med fördel användas till pulvertvätt för att öka blekkraften.
De runda tabletterna är förpackade en och en i lufttäta förpackningar. Detta gör att hållbarheten förlängs avsevärt då vanligt bleksalt snabbt tappar effekt när det kommer i kontakt med
syre. Förpackningarna gör det också lätt att dosera. När man använder blekmedelstabletter bör
man sänka doseringen på tvättmedel från 0,5 dl till 0,3 dl/tvätt för att nå ett optimalt resultat.
ANVÄNDNING
- Blekning av textilier vid tvätt
- Ger extra kraft till ditt tvättmedel
DOSERING
1 tablett/tvätt, när man använder blekmedelstabletter bör man sänka doseringen på tvättmedel från 0,5 dl till
0,3 dl/ tvätt för att nå ett optimalt resultat.
INNEHÅLL
Na-perkarbonat, Na-citrat, natriumalkylsulfat, tablettupplösare, TAED, Oxy.
Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring drick vatten eller mjölk, framkalla ej kräkning, kontakta genast läkare. Förvaras oåtkomligt för barn.

ENTER FLYTANDE TVÄTT
A207 0005, FTMF
5-liters dunkar, pH i brukslösning ca 8

ENTER FLYTANDE TVÄTTMEDEL är ett milt
parfymerat tvättmedel, som med sin unika sammansättning 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 lågskummande och har en hög koncentration varför det är effektivt samtidigt som det blir ekonomiskt att använda.
Tvättmedlet är biologiskt nedbrytbart. Det är dessutom fosfatfritt och därmed speciellt lämpat för dig
med egen brunn.

ANVÄNDNING
- Tvättmedel för textilier
- Lämpligt till förbehandling av fläckar
DOSERING
Dosering: 0,5 dl/maskin
INNEHÅLL
Kokosfettsyretvål, aminsalt, fettalkoholetoxilater, alkansulfonat, Na-citrat, etanol, enzym, EDTA, parfym, färg,
vatten
Ej märkningspliktig

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

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 doseringsfacket i maskinen. Dessutom är det perfekt att använda till förbehandling av svårare fläckar 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 blekmedel. Tack vare att det är fosfatfritt passar det även för den som har egen brunn.
ANVÄNDNING
- Tvättmedel för textilier
- Förbehandling av svårare fläckar
DOSERING
Maskintvätt: 0,4-1,0 dl/maskin
Handtvätt: 0,5 dl/10 l vatten
INNEHÅLL
Tensider, Na-citrat, enzymer, etanol, parfym och vatten

Ej märkningspliktig

ENTER OPTIMAL
OPARFYMERAT: 16-kilos hinkar

A214 0004/16, OTM

OPTIMAL

PARFYMERAT: 4– och 16-kilos hinkar

A213 0016, OTMO

ENTER OPTIMAL TVÄTTMEDEL 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 TVÄTTMEDEL är mer effektivt men
ändå skonsamt vid 30° och 40°C tvätt.
Då ENTER OPTIMAL TVÄTTMEDEL för närvarande är det enda tvättmedlet som 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 är ett milt och skonsamt tvättmedel för dina kläder och textilier, samtidigt som det är effektivt rengörande och ger mycket goda tvättresultat vid alla temperaturer.
Det är lågdoserande och biologiskt nedbrytbart.
ANVÄNDNING
- Tvättmedel för textilier
- Förtvätt ej nödvändig
DOSERING
0,5 dl/maskin
INNEHÅLL
Natriumkarbonat >30 %, Natriumdisilikat 5-15 %, Natriumperkarbonat 5-15 %, anjoniska tensider, nonjoniska
tensider <5, tvål <5 %, TAED <5 %, enzymer (Amylas/Lipas/Proteas) <0,1 %, parfym <0,1 %
IRRITERANDE. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med vatten och kontakta läkare.
Vid förtäring kontakta läkare och visa förpackningen. Innehåller: Natriumkarbonat >30%, Natriumdisilikat 5-15%

ENTER OPTIMAL KULÖR

ENTER OPTIMAL KULÖR är ett svensktillverkat, nytt och
modernt maskintvättmedel. Det är lågskummande och koncentrerat med ”liposystem” avsett för kulör- och fintvätt i 3060 grader.
ENTER OPTIMAL KULÖR innehåller fyra olika sorters
enzymer som tar hand om de flesta fläckar som t ex blod,
choklad, ägg, frukt, dressing eller olja. Detta gör att förtvätt
inte är nödvändig.

OPTIMAL

16-kilos hinkar

A215 0016, OTMK

ANVÄNDNING
- Tvättmedel för textilier
- Förtvätt ej nödvändig
DOSERING
0,5 dl/maskin
INNEHÅLL
Natriumkarbonat >30 %, Natriumdisilikat 15-30 %, anjoniska tensider, nonjoniska tensider <5, tvål <5 %,
TAED <5 %, enzymer (Amylas/Proteas/Cellulas/Lipas) <0,1 %, parfym <0,1 %

IRRITERANDE. Irriterar ögonen och huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med
mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Innehåller:
Natriumkarbonat >30 %, Natriumdisilikat 15-30 %

ENTER OPTIMAL OVERALL
A216 0004, OVER

OPTIMAL

4 kilos hinkar x 4 st/kartong

ENTER OVERALLTVÄTT är framtaget för att ta bort fläckar som andra tvättmedel inte klarar. 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. Hinkarna är svarta med rött lock
vilket gör risken för att förväxla medlet minimal. Pulvret är ekonomiskt då det är ett lågdoserande tvättmedel. Medlet är olämpligt att använda vid handtvätt.

ANVÄNDNING
- Tvättmedel för textilier
- Anpassat för svåra fläckar
DOSERING
0,5 dl/maskin
INNEHÅLL
Natriummetasilikat 15-30 %, Natriumperkarbonat 15-30 %, Natriumkarbonat 15-30 %, Natriumdisilikat 515%, Natriumcitrat 5-15%, anjoniska tensider <5%, nonjoniska tensider <5 %, tvål <5 %, enzymer (Proteas)

Irriterar andningsorganen. Förvaras i låst utrymme oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med
mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Innehåller
Natriummetasilikat 15-30%.

ENTER OPTIMAL COLD
16-kilos hinkar

A217 0016, OTMC

OPTIMAL

ENTER OPTIMAL COLD är ett fosfatfritt tvättmedel med effektivare enzymer avsett för tvätt vid lägre temperaturer. Tvättemperaturen kan sänkas från 90 till 40 grader och från 60 till 30 grader. Produkten
lämpar sig också för blötläggning, förtvätt och handtvätt.
Tvättpulvret lämpar sig för alla textilier bortsett från
natursiden. ENTER OPTIMAL COLD är ett
koncentrerat allround tvättmedel som
endast innehåller biologiskt lätt
nedbrytbara ämnen.

BRUKSANVISNING
Blanda ej kulörta och vita plagg vid tvätt. Vid handtvätt och blötläggning, lös alltid upp tvättmedlet i vatten innan textilierna läggs i. Olöst tvättmedel och långvarig blötläggning kan ge
färgskada på textilierna. Tillsätt gärna något av Enters mjukmedel i sista sköljvattnet. Detta gör
att tvätten blir mjuk och väldoftande.
INNEHÅLL
Natriumkarbonat >30 %, Natriumsilikat 15-30 %, Natriumperkarbonat 5-15 %, nonjontensid
<5 %, anjontensid <5 %, tvål <5 %, TAED <5 %, enzymer (Proteas/Amylas) <0,1 %
DOSERING
0,5 dl/maskin

Irriterar ögonen och huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten
och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Innehåller Natriumperkarbonat och Natriumsilikat.

