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Papyrus Supplies Washing Powder 
Colour fjerner effektivt snavs og pletter, 
men bevarer samtidigt vasketøjets far-
ver. Vaskemidlet er beregnet til maskin-
vask ved 30-95° C, men er også glim-
rende til håndvask og iblødlægning. 
Indeholder hverken blegemiddel eller 
parfume. pH 10.

Papyrus Supplies Washing Powder 
White med TAED er et effektivt og 
skånsomt vaskemiddel til hvide og lyse 
tekstiler. Vaskemidlet er beregnet til 
maskinvask ved 30-95° C, men er også 
glimrende til håndvask og iblødlæg-
ning. Indeholder ikke parfume. pH 10,0.

Højkoncentreret vaskemiddel til hvid- 
og kulørtvask, som fjerner pletter og 
vasker tøjet rent. Anbefalet af det sven-
ske astma- og allergiforbund. pH 10.

Neutral vaskemiddel indeholder enzy-
mer, der effektivt opløser f.eks. protein-
pletter. Til hvidvask. Indeholder blege-
middel. pH 10. Anbefales af det 
svenske astma- og allergiforbund.

Miljøvenligt økonomivaskemiddel med 
enzymer. Uden blegemiddel, parfume 
eller optisk hvidt. Specielt velegnet til 
kulørt vasketøj. pH 11 i brugsopløsning.

Pletfrit
Går du i panik, når du opdager 
en plet? Tag det roligt! De fleste 
pletter kan faktisk fjernes:

·  Læg stoffet på et rent og 
fugtsugende underlag, f.eks. 
et håndklæde.

·  Rens på stoffets bagside. 
Begynd med en lille mængde 
rensemiddel. Gnid eller gnub 
ikke, pletten skal opløses. 
Arbejd ind mod midten 
af pletten.

Sådan fjerner du:

Læbestift – forbehandle med 
sæbe eller håndopvaskemiddel 
før vask.

Blæk – Gør blækpletten våd 
med enten en citronsyreopløs-
ning eller husholdningssprit, 
og forsøg at fjerne så meget af 
pletten som muligt. Maskin-
vask derefter beklædnings-
genstanden.

Kaffe – Brug en sæbeblanding 
eller opvaskemiddel og vand, 
og gør kaffepletten godt våd. 
Vask derefter tøjet i maskinen.

Rødvin – Kom salt eller kartof-
felmel på pletten med det 
samme! Vent en halv time, skyl 
i koldt vand, og vask tøjet.

Blod – Læg tøjet i blød i koldt 
vand med meget salt. Hvis 
dette ikke er nok, kan du bruge 
sæbe eller brun sæbe.

VASKEMIDDEL, PULVER

WASHING POWDER COLOR

PRODUKT ANTAL/
PK.

VARENR.

Color
4 kg 1 2017057
10 kg 1 2016968

WASHING POWDER WHITE

PRODUKT ANTAL/
PK.

VARENR.

White
4 kg 1 2017058
10 kg 1 2016971

CLAX SUMETTA FREE

PRODUKT ANTAL/
PK.

VARENR.

Spand 10 kg 1 531067

NEUTRAL VASKEMIDDEL

PRODUKT ANTAL/
PK.

VARENR.

Karton 2,5 kg 4 531146
Plastsæk 15 kg 1 531279

Kulørt
Karton 2,5 kg 4 2006744

SUMETTA EXPERT GRØN

PRODUKT ANTAL/
PK.

VARENR.

Kulørt
Karton 2,5 kg 5 531228
Karton 8 kg 1 531109
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