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Hienopesuun

Tämän hienopesuaineen tutkittu koostumus puhdistaa korkealaatuiset villasta, silkistä ja hienoista kuituseoksista valmistetut vaatekappaleet erittäin hellävaroen. Miellyttäväntuoksuinen Wollmeisenbad ei
sisällä fosfaatteja, valkaisuaineita, optisia kirkastimia tai entsyymejä, ja sillä peset
arat arvotekstiilisi niitä samalla hoitaen.
Wollmeisenbad-pesuaineen tarkoin kehitetty tehoaineyhdistelmä tunkeutuu syvälle kuituihin ja aikaansaa uskomattoman pehmeän, puhtaan tuloksen sekä miellyttävät pitoominaisuudet. Arkoja tekstiilejä hoidetaan hellävaroen, ja värit säilyttävät kirkkautensa
pitempään. Huomioi valmistajan antamat hoito-ohjeet ja tarkasta, että uudet tekstiilit
eivät päästä väriä.
Wollmeisenbad on kehitetty käsin- tai konepesuun 20 °C, 30 °C ja enintään 40 ºC lämpimässä vedessä.

Pesuohjeet

 Käsinpesu: annostus yksi täysi tulpallinen (15 ml) Wollmeisenbad-pesuainetta kylmään tai kädenlämpöiseen veteen, huuhtele kylmällä vedellä, puristele vesi varoen pois, mutta älä väännä.
Konepesu: lämpötila 20 °C – enint. 40 ºC hienopesuohjelman normaalitäyttö (2,5 kg, ei esipesua):
45 ml

(3 tulpallista)

pehmeä/keskikova vesi ja runsaampi likaantuminen 60 ml

pehmeä/keskikova vesi ja vähäinen likaantuminen

(4 tulpallista)

60 ml
75 ml

(4 tulpallista)
(5 tulpallista)

kova vesi ja vähäinen likaantuminen
kova vesi ja runsaampi likaantuminen

Ainesosatiedot EY-pesuaineasetuksen mukaan
5 –15 % anionisia tensidejä; < 5 % amfoteerisiä tensidejä, ionittomia tensidejä;
hajusteita, butyylifenyyli-metyylipropionalia, sitronellolia, heksyyli-kanelialdehydiä,
hydroksisitronellalia; bentsoehappoa

Information for contact / Contact /
Kontaktinformasjon / Kontaktinformation
Yhteystiedot

Emergency Phone /
Téléphone en cas d‘urgence
+49 / 84 41 / 8 79 89 63
info@rohrspatzundwollmeise.de

(including datasheet for medical personell / aussi pour demande de fiche des
ingrédients pour le personnel médical / også for datablad for medisinsk personale / även för faktablad för medicinsk personal / myös lääkintähenkilöiden
käyttöturvatiedote)

www.rohrspatzundwollmeise.de

(including list of ingredients / aussi pour renseignements sur la formule / også
for informasjon om blandingen / även för recepturinformation / myös koostumustiedot)

Manufacturer / Fabricant / Fabrikant /
Tillverkare / Valmistaja
Rohrspatz & Wollmeise GmbH · DE-85276 Pfaffenhofen
Birkengrund 29 · Tel. +49 / 84 41 / 8 79 89 63,
Germany / Allemagne / Tyskland / Saksa
Produced and bottled by / Fabriqué par / Produsert av / Producerat av / Tuotantolaitos:
abamed Cosmetics · DE-89343 Jettingen-Scheppach

Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

Precaution / Prévention / Vennligst legg merke til /
Var god beakta / Pyydämme huomioimaan
Keep away
from children.

Rinse hands
after use.

Keep away from
eyes. If product
gets into eyes, rinse
thoroughly with
water.

!

People with sensitive or damaged
skin should avoid
prolorged contact
with the product.

Do not ingest. If
product is ingested
then seek medical
advice.

Do not change
container to store
contents.

Do not mix with
other products.

Ventilate the
room after use.

www.cleanright.eu / ©A.I.S.E.
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Hienopesuun

Tämän hienopesuaineen tutkittu koostumus puhdistaa korkealaatuiset villasta, silkistä ja hienoista kuituseoksista valmistetut vaatekappaleet erittäin hellävaroen.*Wollmeisenbad scentless ei sisällä hajusteita eikä väriaineita, ja sillä peset arat arvotekstiilisi niitä samalla hoitaen ilman
fosfaatteja, valkaisuaineita, optisia kirkastimia tai entsyymejä.
Wollmeisenbad-pesuaineen tarkoin kehitetty tehoaineyhdistelmä tunkeutuu syvälle kuituihin ja aikaansaa uskomattoman pehmeän, puhtaan tuloksen sekä miellyttävät pitoominaisuudet. Arkoja tekstiilejä hoidetaan hellävaroen, ja värit säilyttävät kirkkautensa
pitempään. Huomioi valmistajan antamat hoito-ohjeet ja tarkasta, että uudet tekstiilit
eivät päästä väriä.
Wollmeisenbad on kehitetty käsin- tai konepesuun 20 °C, 30 °C ja enintään 40 ºC lämpimässä vedessä.

Pesuohjeet

 Käsinpesu: annostus yksi täysi tulpallinen (15 ml) Wollmeisenbad-pesuainetta kylmään tai kädenlämpöiseen veteen, huuhtele kylmällä vedellä, puristele vesi varoen pois, mutta älä väännä.
Konepesu: lämpötila 20 °C – enint. 40 ºC hienopesuohjelman normaalitäyttö (2,5 kg, ei esipesua):
45 ml

(3 tulpallista)

pehmeä/keskikova vesi ja runsaampi likaantuminen 60 ml

pehmeä/keskikova vesi ja vähäinen likaantuminen

(4 tulpallista)

60 ml
75 ml

(4 tulpallista)
(5 tulpallista)

kova vesi ja vähäinen likaantuminen
kova vesi ja runsaampi likaantuminen

Ainesosatiedot EY-pesuaineasetuksen mukaan
5 –15 % anionisia tensidejä; < 5 % amfoteerisiä tensidejä, ionittomia tensidejä;
bentsoehappoa

Information for contact / Contact /
Kontaktinformasjon / Kontaktinformation
Yhteystiedot

Emergency Phone /
Téléphone en cas d‘urgence
+49 / 84 41 / 8 79 89 63
info@rohrspatzundwollmeise.de

(including datasheet for medical personell / aussi pour demande de fiche des
ingrédients pour le personnel médical / også for datablad for medisinsk personale / även för faktablad för medicinsk personal / myös lääkintähenkilöiden
käyttöturvatiedote)

www.rohrspatzundwollmeise.de

(including list of ingredients / aussi pour renseignements sur la formule / også
for informasjon om blandingen / även för recepturinformation / myös koostumustiedot)

Manufacturer / Fabricant / Fabrikant /
Tillverkare / Valmistaja
Rohrspatz & Wollmeise GmbH · DE-85276 Pfaffenhofen
Birkengrund 29 · Tel. +49 / 84 41 / 8 79 89 63,
Germany / Allemagne / Tyskland / Saksa
Produced and bottled by / Fabriqué par / Produsert av / Producerat av / Tuotantolaitos:
abamed Cosmetics · DE-89343 Jettingen-Scheppach

Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

Precaution / Prévention / Vennligst legg merke til /
Var god beakta / Pyydämme huomioimaan
Keep away
from children.

Rinse hands
after use.

Do not ingest. If
product is ingested
then seek medical
advice.

Do not mix with
other products.

www.cleanright.eu / ©A.I.S.E.

Keep away from
eyes. If product
gets into eyes, rinse
thoroughly with
water.

!

People with sensitive or damaged
skin should avoid
prolorged contact
with the product.

Do not change
container to store
contents.

Ventilate the
room after use.

