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ACTIV classic 

Waspoeder voor linnen 

Waspoeder voor linnen 



Volledig product: Zijn evenwichtige formule laat toe om 
alle types van vuil aan te pakken.

Actief op alle temperaturen: De enzymen alsook het 
bleekmiddelcomponent maken van dit poeder een 
efficiënt wasmiddel ook bij lage wastemperaturen.

Polyvalent: Wordt gebruikt zowel in de voorwas als 
hoofdwas voor bijna alle typen van wasgoed, behalve 
wol en zijde.

Milieuvriendelijk: ACTIV classic bevat géén fosfaten.
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ACTIV classic 

Waspoeder voor linnen 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
DOSERING: 
- Machinewas: 30 tot 60 g / kg wasgoed. 
- Voorwas: 10 g / kg droog wasgoed.  
- Handwas : 10 g/ 10 l water. 
 
Verhoog de dosis als de was erg vuil is of bij zeer hard water, verlaag ze in het omgekeerde geval. 

VOORZORGSMAATREGELEN GEBRUIK 
 

- Product uitsluitend voor professioneel gebruik. 
- Respecteer de wasinstructies en de 

maximumtemperatuur voor elk type textiel.                                                    
Voorbeeld: /60°/ = wassen op maximum 60°. 

- Artikelen met het symbool /X/ niet wassen 
- Bij handwas: indien u een gevoelige huid heeft, 

mag u de handen niet te lang in het waswater 
houden en dient u ze met zuiver water af te 
spoelen. 

 

 
- Geschikt voor alle professionele en 

huishoudelijke wasmachines. 
- Voor alle soorten textiel die via de wasmachine 

mogen gewassen worden. 
 

CHEMISCH TECHNISCHE INFORMATIE SAMENSTELLING 
 

- Aspect: fijn wit poeder  
- pH in oplossing van 1% :  ca 10,5 
- Gemiddelde dichtheid: 0,85 

 

 
- Oppervlakte-actieve stoffen. 
- Bleekmiddel. 
- Alkalische stoffen. 
- Parfum. 
- Enzymen.  

 

WETGEVING VERPAKKING 
Veiligheidsfiche op verzoek verkrijgbaar voor 
vakmensen. 

Kunststofzak  :  20 kg 
Code:  713268 

 
 


