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Organiczny żel do prania
odzieży sportowej z
membraną - eco softshell
saszetka
Cena

21,00 zł

Opis produktu
Organiczny żel do prania EcoSoftShell z srebrem nanokoloidalnym pozwoli cieszyć się ubraniami wyjątkowej jakości jeszcze dłużej. Organiczny detergent EcoTenz
dostosowaliśmy do prania tkanin nieprzemakalnych z membraną. Regularne używanie zwiększy komfort używania i wydłuża trwałość z minimalnym kosztem dla
środowiska.
Pranie tkanin sportowych nieprzemakalnych z oddychającą membraną w zwykłych detergentach (szczególnie zawierających związki jonowe - anionowe,
amfoteryczne i kationowe) może je trwale uszkodzić. Membrana przestanie "oddychać", a tkaniny zaczną przemakać (stracą hydrofobowość - wodoodporność).

Do prania materiałów:
softshell
goreTex
eVent
isotex
texapore
polartec
tkanin nieprzemakalnych
tkanin hydrofobowych
przeciwwiatrowych
z oddychającą membraną
polar
mikropolar
fleece
strech
Do prania wyrobów z w/w materiałów:
odzieży zewnętrznej - outdoorowej,
sportowej, turystycznej, narciarskiej i fitness
rękawic
namiotów
plecaków
butów
żagli
parasoli
markiz
plandek
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wykładzin basenów rozporowych

Główne zalety:
doskonale pierze nawet w zimnej i słonej wodzie
usuwa plamy
usuwa zapachy
udrażnia oddychanie membrany
przywraca miękość
przywraca i chroni kolory
regeneruje wodoodporną impregnacje DWR
przywraca hydrofobowość
zwiększa higienizacje
uniwersalny do tkanin kolorowych i białych
150 ml wystarczy na 3 prania - KONCENTRAT
do pralek automatycznych
do prania ręcznego
bez zapachu - hipoalergiczny
rozluźnia tkaniny bez stosowania płynu do płukania
nie wypłukuje mikrowłókien
pH neutralne
doskonale wypłukuje się z tkanin
zawiera srebro nanokoloidalne
Można stosować perfumy do prania EcoVariant

Ekologiczny:
główne surowce naturalne - EcoTenz zawiera saponiny z roślinny Sapindus Mukorossi, która naturalnie rośnie dziko w Azji. Jej wysuszone jagody ze
względu na wygląd i właściwości nazywane są „orzechami piorącymi”. Pozyskane z nich saponiny są wykorzystane w tym produkcie, jako główny detergent
czyszczący.
wolny od składników niebezpiecznych - Label free
bezpieczny dla ludzi
nie posiada ostrzeżeń chemicznych
nie szkodzi środowisku
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ulega łatwej i szybkiej biodegradacji
przyjazny dla przydomowych oczyszczalni ścieków
wegański
nie testowany na zwierzętach
jawny skład
cruelty free
alternatywa dla substancji niebezpiecznych
alternatywa dla świadomych konsumentów

Nie zawiera:
silnych alkaliów: Sodium Carbonate, Sodium Percarbonate, Sodium Silicate
wypełniaczy: Sodium chloride, Sodium Sulphate, Magnesium Stearate
wybielaczy również optycznych i wzmacniacza TAED
surowców petrochemicznych
betainy kokosowej - Cocamidopropyl betaine
EDTA i NTA
polikarboksylanu
mydeł
zeolitu
enzymów
fosforanów
kwasów octowych i nadoctowych
alkoholi - ISOPROPYL ALCOHOL, ETHYL ALCOHOL
zapachów i barwników syntetycznych
surowców modyfikowanych genetycznie
substancji biobójczych - parabenów / biocydów
substancji anionowych w tym SLS/SLES/ALS
surowców z tłuszczy roślinnych palmowych i kokosowych
surowców z tłuszczy zwierzęcych również z martwych zwierząt
Nie testowany na zwierzętach

Sposób stosowania i dozowanie:
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji tkanin umieszczonych na metce. Zaleca się prać sztuki osobno.
Pranie w pralce: Usunąć z zasobników pralki pozostałości innych detergentów, proszków i płynów do płukania tkanin. W celu oczyszczenia pralki włączyć pralkę na
cykl płukania z pustym bębnem. Prać z pominięciem prania wstępnego i bez namaczania. 50 ml żelu (1/3 objętości opakowania) wlać do zasobnika w pralce lub na
tkaninę bezpośrednio przed praniem. Nie wolno stosować płynów do płukania tkanin.
Można stosować perfumy do prania EcoVariant
Pranie ręczne: Nie namaczać przed praniem. Na 10 litrów wody użyć 50 ml żelu. Dokładnie wypłukać po praniu.
Suszenie: Suszyć powoli w zacienionym i przewiewnym miejscu. Jeśli można użyć suszarki (patrz na metce) to należy nastawić minimalną temperaturę.
Usuwanie plam: Nanieść dodatkowo żel na plamę przed praniem.
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Zawartość wg. (WE) NR 648/2004: : Niejonowe środki powierzchniowo czynne* nie mniej niż 5% lecz nie więcej niż 15%; Środki konserwujące spożywcze:
(E,E)-heksa-2,4-dienoat potasu (POTASSIUM SORBATE), Benzoesan sodu (SODIUM BENZOATE), ARGENTUM COLLOIDALE (Nano Silver). Przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
* w tym saponiny z roślinny Sapindus Mukorossi - z tego składnika jesteśmy dumni

Roślina Sapindus Mukorossi naturalnie rośnie dziko w Azji. Jej wysuszone jagody ze względu na wygląd i właściwości nazywane są „orzechami piorącymi”. Pozyskane
z nich saponiny są wykorzystane w tym produkcie, jako główny detergent czyszczący.

Bezpieczeństwo: Produkt zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) został poddany ocenie zagrożeń i ma sporządzoną według 1907/2006/WE (REACH),
2015/830/EU Kartę Charakterystyki. W sekcji 2.1 karty jest wpis "nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenia". Z tego powodu nie posiada elementów
oznakowania chemicznego. Jest hipoalergiczny, nie toksyczny, nie podrażnia oczu i skóry, ma neutralne pH. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie
przemyć oczy wodą. Należy zachować ostrożność jak przy obchodzeniu się z detergentami. Nie spożywać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
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