Sumetta Expert micro
Kirjopesujauhe

Kuvaus tuotteesta
SumettaExpert micro on kehitetty erityisesti värillisten ja tummien tekstiilien
pesuun. Koostumuksensa ansiosta se soveltuu myös pyykin esipesuun ja
liotukseen ja erityisesti mikrokuitutekstiilien pesuun.

Ominaisuudet
SumettaExpert microssa on tekstiilien värejä säästävä koostumus. Se on
tiivistetty kirjopesujauhe, joka sopii 40 °C, 60 °C ja 95 °C pesulämpötiloihin. Se
ei sisällä valkaisuainetta, on matala-alkalinen ja vettä pehmentävänä aineena
on fosfaatti.
SumettaExpert micro on erittäin miedosti hajustettu.

Edut
•
•
•
•
•

Sopii hyvin mikrokuituisten siivoustekstiilien pesuun
Tiivistemuodossa oleva tehokas pesujauhe
Värejä säästävä koostumus
Antaa tekstiileille miellyttävän, kevyen tuoksun
Vettä pehmentävänä aineena fosfaatti

Käyttöohje
Annostus normaalilikaiselle pyykille:
Pehmeä vesi
(0–6 dH)
Pesukone 3–5 kg
0,4 dl
Pesukone 6–8 kg
0,7 dl

Keskikova vesi
(7–20 dH)
0,6 dl
1,1 dl

Kova vesi
(yli 20 dH)
1,0 dl
1,5 dl

Mopit, siivouspyyhkeet yms.: puolet normaalista annostelusta
Käsinpesuun: 0,4 dl 10 litraan vettä
Ominaispaino: 0,4 dl painaa noin 36 g.
Pesuohjeita
• Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
• Lajittele pyykki värin, kuidun ja likaisuuden mukaan.
• Pese väriä päästävät tai erittäin likaiset tekstiilit erikseen, myös ensi kertaa
pestävät kirjavat tekstiilit.
• Noudata annosteluohjeita.
• Esipesu tarvittaessa likaiselle pyykille.
• Käsinpesussa liuota pesujauhe hyvin veteen ennen pyykin lisäämistä.
Huuhtele hyvin.
• Tunnin liotus erittäin likaiselle valkopyykille tarvittaessa. Kirjopyykin ja
hienopyykin liottamista ei suositella.
SumettaExpert microa ei suositella arkojen kuitujen, kuten villan ja silkin,
pesuun.
Siivoustekstiilit: Esipuhdista siivoustekstiilit harjaamalla tai imuroimalla.
Pesukoneen täyttö vain 2/3 normaalitäytöstä. Katso myös Jonmaster
mikrokuitutekstiilien hoito-ohje.

Sumetta Expert micro
Tekniset tiedot
Ulkonäkö:
Suhteellinen tiheys:
pH-arvo, käyttöliuos

valkoinen, tiivistetty pesujauhe
900 g/litra
10 (emäksinen)

Koostumus
Anionisia pinta-aktiivisia aineita
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita
Fosfaatteja
Entsyymejä
Hajustetta

<5%
5–15 %
15–30 %

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Vältä pitkäaikaista ihokosketusta pesuliuoksen kanssa. Käytä suojakäsineitä tekstiilien käsinpesussa. Pese,
kuivaa ja rasvaa kätesi pyykinpesun jälkeen. Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Varastoidaan suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä paikassa.

Ympäristötiedot
Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn
ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Pakkaustiedot
Tuotenumero
5840182
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Pakkauskoko
6 kg

Pakkausmuoto
pahvirumpu
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