Tehopuhdistusaineet
VP-SERVICE OY

BIONAGRO

CC-RIO Kolmitoiminen pyykkipulveri kirjo- ja valkopyykille.
Kolmitoiminen pyykinpesutiiviste. CC-Rio takaa erinomaisen pesutuloksen niin kirjo- kuin valkopyykille ja hoitaa vaatteiden kuituja vähentäen niiden kulumista pesussa. Hyvin huuhtoutuva aine ei jätä vaatteisiin
pesuainejäämiä. Väriaineeton ja hajusteeton, sopii myös henkilöille, joiden on vältettävä voimakastuoksuisia pesuaineita ja väriaineita.
Pulveri ei sisällä zeoliittia, joten pesukoneisiin ei kerry vaikeasti poistettavia, koneen toimintaa haittaavia ja käyttöikää lyhentäviä saostumia.
Hyvä pesuteho ja huuhtoutuvuus mahdollistavat myös lyhytohjelmien
käytön kevyesti likaantuneiden tekstiilien pesussa. Vahvasti tiivistetty aine säästää oikein annosteltuna pesuainekustannuksia.
•
•
•
•

Hajusteeton, väriaineeton • Ei muodosta saostumia
Nopeasti liukeneva tiiviste
pesukoneisiin
Annostus /
Helposti huuhtoutuva
• Matalavaahtoinen
pyykkikilo
Ei jätä jäämiä vaatteisiin
3,5 kg

7 kg

Kilo

Pehmeä vesi

0,4 dl

0,8 dl

10 g

Keskikova vesi

0,6 dl

1,2 dl

14 g

Kova vesi

0,7 dl

1,4 dl

16 g

Käsinp. 10 l vettä 0,25 dl
Ravintolatekstiilit 10 - 15 g / pyykkikilo. Jos joukossa on
valkoisia tekstiilejä, pesulämpötila yli 60ºC.
Erittäin likaiset vaatteet, esim. työhaalarit. 15 g / pyykkikilo.
Keskikova vesi lisää annostusta 40%, kova vesi +60%.
Soveltuu silkkiä ja villaa lukuunottamatta kaikille tekstiili- ja
kuitulaaduille, sekä koneelliseen- että käsinpesuun.
Pesulämpötilat: Kirjopyykki 30 .. 40ºC.
Valkopyykki 60 .. 90ºC.

Likainen Hyvin likainen

12 g
17 g
19 g

15 g
21 g
24 g

SISÄLTÖ:
Tensidejä <5%, Saippuaa <5%, Fosfaatteja
15 - 30%, Karbonaatteja >30%, Perkarbonaatteja
15 - 30%, Sulfaatteja 5 - 15%, Silikaatteja 5 - 15%,
Entsyymejä <5%.
Käyttöliuoksen pH: n. 10
Ominaispaino:
820 g / litra.
Pakkaus:
10 kg

T.nro:
7707B

CC-Ultra pyykkipulveri

Nopeasti liukeneva tiivistetty tekstiilipesujauhe, joka sopii valko- • Nopeasti liukeneva
ja kirjopyykkiin kaikille tekstiili- ja kuitulaaduille sekä kone- että • Hyvin huuhtoutuva
• Tehokas tahranpoistaja
käsinpesussa. Matalavaahtoinen CC-Ultra poistaa erilaiset tah• Matalavaahtoinen
rat nopeasti ja tehokkaasti jättäen tekstiilit raikkaan tuoksuisiksi • Valko- ja kirjopyykkiin
ja puhtaiksi. Aine huuhtoutuu vaatteista helposti. Pesulämpötilat • Ei muodosta saostumia
40°C .. 95°C.
pesukoneisiin
Myös vaikeat tahrat, kuten puna- TEKNISET TIEDOT:
viini, kahvi yms. irtoavat CC-Ult- Sisältö:
Synteettisiä tensidejä, saipran avulla tehokkaasti riittävällä
puaa, fosfaatteja, silikaatteja, natriumperboraattia,
annostuksella ja lämpötilalla.
hajustetta, karbonaatteja,
CMC:ta, korroosioinhibiittoria, epäionisia pinta-aktiivisia
aineita, entsyymejä, optisia
valkaisuaineita

Annostelu 4°dH:n (keskikova)
vedessä.
Normaali pyykki: 13 g / pyykkikilo.
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Veden kovuus
Pehmeä
10 g
Keskikova 14 g
Kova
16 g

PERUSANNOSTELU:
Koneen koko

Normaali

Likainen pyykki:

17 g / pyykkikilo.

Tahranpoisto:

20 g / pyykkikilo,
70 - 80ºC.
(Esim. tomaatti,
punaviini)

Paino:

660 g/l.

Ympäristö
Biologisesti hajoava.
vaikutukset:
pH:

n. 10.8. (Käyttöliuos)

Ammattilaatuiset puhdistusaineet

Pakkaus: T.nro:
12,5 kg 7710B

