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ALGEMEEN

Totaalwaspoeder voor huishoudelijk en semi- industriële machines.

- Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen.

- Maakt hygiënisch schoon.

- Geschikt voor alle witte en kleurvaste was.

- Bevat geen optische witmakers.

- Bloemenparfum.

Wash Total is een ecologisch poedervormig wasmiddel voor professioneel gebruik. 

Wash Total is ontwikkeld voor het wassen van witte en kleurvaste kledij in katoen of 

synthetische vezels. Wash Total verwijdert alle vet, eiwit of zetmeel houdende 

vlekken. Wash Total bevat, bestanddelen tegen kalk alsook zuurstofbleekmiddelen 

die instaan voor een optimaal was resultaat. Wash Total is licht geparfumeerd. Het 

product is geschikt voor huishoudelijke en semi-industriële machines.  Wash Total is 

vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen, van fosfaten of slecht afbreekbare 

fosfaatvervangers en van detergenten afgeleid van petroleum. Alle gebruikte 

detergenten zijn van plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van niet-minerale 

oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar. 94,47% van de totale ingrediënten zijn 

van natuurlijke oorsprong. * 0,1% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de 

biologische landbouw. Natuurlijk wasmiddel gecertificeerd door ECOCERT Greenlife 

volgens de ECOCERT-standaard beschikbaar op http://detergents.ecocert.com/en.

10,5pH

GEBRUIK

35G - 75G PER 5KG 

LAUNDRY

60G - 120G PER 5KG 

LAUNDRY

75G - 135G PER 5KG 

LAUNDRY

Om het milieu te respecteren, laat uw wasmachine draaien met een volledige lading, kies wascycli op lage temperatuur en volg de 

doseringsinstructies. Droog bewaren en na gebruik de zo goed mogelijk sluiten.

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 

verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.

Wash Total - 7,5 kg
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (BxHxD) 35 x 45 x 9 cm

vorm:  Poeder

kleur:  Wit

geur:  Bloemen

oplosbaarheid in water:  Goed

pH-waarde:  10,5

relatieve dichtheid:  0,68 Kg/L

Samenstelling:

Zuurstofbleekmiddelen 5% - 15%, Zeep 5% - 15%, Zeolieten 5% - 15%, Anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%, Niet-

ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%, Parfums (Linalool)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Inhoud

Afmetingen

Bruto gewicht

Netto gewicht

EAN-code

4003095

Zak

7,5kg

35 x 45 x 9 cm

7650 g

7500 g

EAN 5407003310481

Verpakking

Aantal per verpakking 1

Pallet

Aantal per pallet

Aantal lagen per pallet

Aantal per laag

60

12

5
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