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Ammattilaatuiset puhdistusaineet
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VP-SERVICE OY

BIONAGRO

Kolmitoiminen pyykinpesutiiviste. CC-Rio ta-
kaa erinomaisen pesutuloksen niin kirjo- 
kuin valkopyykille ja hoitaa vaatteiden kuitu-
ja vähentäen niiden kulumista pesussa. Hy-
vin huuhtoutuva aine ei jätä vaatteisiin pesu-
ainejäämiä. Väriaineeton ja hajusteeton, sopii 
myös henkilöille, joiden on vältettävä voima-
kastuoksuisia pesuaineita ja väriaineita.
Aine ei sisällä zeoliittia, joten pesukoneisiin ei 
kerry vaikeasti poistettavia, koneen toimintaa 
haittaavia ja käyttöikää lyhentäviä saostumia. 
Hyvä pesuteho ja huuhtoutuvuus mahdollis-
tavat myös lyhytohjelmien käytön kevyesti li-
kaantuneiden tekstiilien pesussa. Vahvasti tii-
vistetty aine säästää oikein annosteltuna pe-
suainekustannuksia.

CC-RIO Kolmitoiminen pyykkipulveri kirjo- ja valkopyykille.

SISÄLTÖ:
Tensidejä <5%, Saippuaa <5%, Fos-
faatteja 15 - 30%, Karbonaatteja >30%, 
Perkarbonaatteja 15 - 30%, Sulfaatteja 
5 - 15%, Silikaatteja 5 - 15%, Entsyy-
mejä <5%.
Käyttöliuoksen pH: n. 10
Ominaispaino: 820 g / litra.

PERUSANNOSTELU: 
Koneen koko 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 teks-
tiili- ja kuitulaaduille, sekä koneelliseen- että käsin-
pesuun.
Pesulämpötilat:  Kirjopyykki 30 .. 40ºC.
 Valkopyykki 60 .. 90ºC.

• Hajusteeton, väriaineeton
• Nopeasti liukeneva tiiviste
• Helposti huuhtoutuva
• Ei jätä jäämiä vaatteisiin

Pakkaus T.nro
10 kg 7707B

• Ei muodosta saos tumia 
pesu koneisiin

• Matalavaahtoinen

Normaali Likainen Hyvin likainen

Pehmeä 10 g  12 g 15 g 
Keskikova 14 g 17 g 21 g
Kova 16 g 19 g 24 g

Annostus / 
pyykkikilo

Veden kovuus


