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Vee karedus (°dH) pehme (0–10)

0–1,8 mmol CaCO3/l
keskmine (10–16)

1,8–2,9 mmol CaCO3/l
kare (> 16)

>2,9 mmol CaCO3/l
 

 
 

   

Eelpesu  45 60 70 
Põhipesu  45 60 70 

Ainult põhipesu  45 60 70 
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Pesugeel
Kõikide moodsate ja värviliste kootud esemete, frotee, villaste esemete ning sünteetilistest materjalidest 
valmistatud värvilise pesu pesemiseks.

Omadused
Kergelt helesinine hägune vedelik; kasutatud koostisainete keskkonnasäästlik segu, väikese ökoloogilise 
koormusega toode. Fosfaadivaba pesugeel hollueco on vedel värvi säästev / pehmetoimeline pesuvahend ega 
sisalda MINGEID optilisi valgendus- ja pleegitusaineid – säilitab garanteeritult toodete esialgse värvuse! Hooldab 
pesu, jätab meeldiva värske lõhna.

Koostis ja toime
Sisaldab suures koguses anioonseid ja mitteioonseid aktiivse peseva toimega ühendeid ning ka ensüüme ja 
lõhnaaineid. Pesugeel hollueco sisaldab värvikindlust tagavat ühendit, mis takistab värvuse ülekandumist ühelt 
esemelt teisele. Pesugeel hollueco ei muuda pestavate esemete värvust ega pleegita neid, sest ei sisalda mingeid 
optilisi valgendusaineid. Aktiivse peseva toimega ainete kombinatsioon tagab riidekiudude põhjaliku, kuid säästva 
puhastamise, mida tugevdab veelgi spetsiaalsete suure aktiivsusega ensüümide kasutamine.

Vahutavus
Nõuetekohasel kasutamisel ei põhjusta vahutamine mingeid probleeme.

Kasutamissoovitused/kasutamisvõimalused
Pesugeeli hollueco kasutatakse keetmisele vastupidava sünteetilistest materjalidest, linastest, puuvillastest, 
villastest jms kangastest valmistatud kirju pesu pesemiseks. Valge pesu korral võib kombineerida tootega hollueco 
Fleckensalz.

Kasutusjuhend
Doseerimine (andmed ml-tes / 50 ml = 51 g): 1 korgitäis (4-liitriline pudel) = 50 ml
toote ml 4,5 kg kuiva pesu kohta tugevatoimelise pesuvahendi kasutamisel
toote ml 2,5 kg kuiva pesu kohta pehmetoimelise pesuvahendi kasutamisel
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Mahutid: art nr 5552 10-liitriline kanister
  art nr 5551 2 × 4-liitriline pudel kartongpakendis

  
   
 
 
 
Käesoleva toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski 
ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete 
omaduste kohta!      1T703

 

Teave ohtudest ja ohutusjuhised
Toote kasutamisel tuleb pidada silmas kehtivaid kemikaalide käitlemise kohta käivaid ettevaatusabinõusid. Teave 
ohtudest ja ohutusjuhised on toodud vastavas kehtivas ohutuskaardis.

Säilitamisjuhis
Toodet võib ladustada temperatuurivahemikus +5 °C kuni +35 °C.

Tõhusus/ökoloogia
Tõhusus ja säästlik toime keskkonnale ning ressurssidele on hollu puhul alati esikohal. Spetsialistina 
ametkondlikult kasutatavate puhastusvahendite ja -lahuste valdkonnas pöörame suurt tähelepanu ökoloogiliselt 
talutavale käitlemisele – alates tooraine valikust kuni tarnitavate lõpptoodeteni. Seejuures võtame arvesse ka 
energia ja vee säästlikku kasutamist ning kasutatavate pakendusmaterjalide taaskasutamist. Samal ajal toetame 
oma kliente koolituste, täpsete puhastuskavade ja uusimate doseerimistehnoloogiate soovitamisega toodete 
igapäevasel kasutamisel, sest me peame silmas majanduslikke ning ökoloogilisi eesmärke. Selle tõenduseks on 
sertifitseerimine standardi ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteemi) alusel.

hollueco tootesarja väljatöötamisel pöörasime erilist tähelepanu toorainete ja valmististe keskkonnasäästlikkusele. 
Peale selle tuli hollueco toodetel läbida puhastusvõime väljaselgitamiseks ametkondlikud katsetused.

Ümbrispakend on valmistatud taaskasutatavast kartongist. Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja neid võib 
täielikult tühjendatuna saata vastavatesse jäätmekogumispunktidesse. Täielikult tühjendatud kanistreid võib 
tagastada.

Importöör: Avera-Trading AS
  Ringtee 25
  50105 Tartu
  Tel 736 6646


