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För ylle
och fintvätt

Detta fintvättmedel är en utprovad receptur för skonsam tvätt av högkvalitativt ylle,
siden och fina blandfibrer. Wollmeisenbad med sin angenäma doft tvättar och vårdar
dina fina textilier utan fosfater, blekmedel, optiska vitmedel samt enzymer.
Wollmeisenbads fint avstämda receptur tränger djupt in i fibrerna och resultatet är en
underbart ullig och ren känsla och hög komfort. Känsliga och fina textilier vårdas skonsamt och deras lysande färger håller längre.
Följ tillverkarens skötselråd och övertyga dig om färgbeständigheten hos nya textilier.
Wollmeisenbad har tagits fram för hand- och maskintvätt vid 20 ºC, 30 ºC samt
max. 40 ºC.

Tvättråd

Använd vid handtvätt en full kapsyl (15 ml) Wollmeisenbad för 10 l kallt eller
handvarmt vatten, skölj med klart vatten, krama ur vattnet men vrid inte ur.
Vid maskintvätt temperatur från 20 ºC till max. 40 ºC med normal fyllning
(2,5 kg, ingen förtvätt):

mjukt/medelhårt vatten och lätt försmutsning

45 ml

(3 kapsyler)

mjukt/medelhårt vatten och stark försmutsning

60 ml

(4 kapsyler)

hårt vatten och lätt försmutsning
hårt vatten och stark försmutsning

60 ml
75 ml

(4 kapsyler)
(5 kapsyler)

Förteckning över innehållsämnen enligt EG-Förordningen 5 –15 % anjonaktiva tensider; < 5 % amfotära tensider, nonjoniska tensider;
doftämnen, butylfenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal;
bensoesyra

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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För ylle
och fintvätt

Detta fintvättmedel är en utprovad receptur för skonsam tvätt av högkvalitativt ylle,
siden och fina blandfibrer. *Wollmeisenbad scentless är fritt från doft- och färgämnen,
tvättar och vårdar dina fina och värdefulla textilier utan fosfater, blekmedel, optiska
blekmedel samt enzymer.
Wollmeisenbads fint avstämda receptur tränger djupt in i fibrerna och resultatet är en
underbart ullig och ren känsla och hög komfort. Känsliga och fina textilier vårdas skonsamt och deras lysande färger håller längre.
Följ tillverkarens skötselråd och övertyga dig om färgbeständigheten hos nya textilier.
Wollmeisenbad har tagits fram för hand- och maskintvätt vid 20 ºC, 30 ºC samt
max. 40 ºC.

Tvättråd

Använd vid handtvätt en full kapsyl (15 ml) Wollmeisenbad för 10 l kallt eller
handvarmt vatten, skölj med klart vatten, krama ur vattnet men vrid inte ur.
Vid maskintvätt temperatur från 20 ºC till max. 40 ºC med normal fyllning
(2,5 kg, ingen förtvätt):

mjukt/medelhårt vatten och lätt försmutsning

45 ml

(3 kapsyler)

mjukt/medelhårt vatten och stark försmutsning

60 ml

(4 kapsyler)

hårt vatten och lätt försmutsning
hårt vatten och stark försmutsning

60 ml
75 ml

(4 kapsyler)
(5 kapsyler)

Förteckning över innehållsämnen enligt EG-Förordningen 5 –15 % anjonaktiva tensider; < 5 % amfotära tensider, nonjoniska tensider;
bensoesyra

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.

