
 
ULTRA WASH PRO 

>> WERKT VANAF 30 °C 

>> SUPERGECONCENTREERD 

>> VOLLEDIG BIOLOGISCH AFBREEKBAAR 
 

VOOR AL UW WASGOED EN GEGARANDEERD 
EEN ONBERISPELIJK RESULTAAT. 
Het GREEN’R-gamma bevat uiterst doeltreffende en 
milieuvriendelijke bestanddelen. 

Voldoen aan de vereisten van de EU-MILIEUKEUR, dat betekent 
beantwoorden aan een heel strikt bestek en strenge criteria op 
het vlak van prestaties en milieuvriendelijkheid. De verpakkingen 
van GREEN'R ULTRA WASH PRO zijn 100 % recycleerbaar. 
Respect voor het milieu is op elk moment een 
verantwoordelijkheid voor ieder van ons. 

 

Vloeibaar wasmiddel met 
enzymen voor alle stoffen 

 
 

GEBRUIK: 
GREEN’R ULTRA WASH PRO is een zeer krachtig vloeibaar 
wasmiddel. Door de supergeconcentreerde formule wast dit 
middel alle soorten wasgoed al vanaf de laagste temperaturen 
(30 °C). Ook met een kleine dosis is dit middel zacht voor de 
textielvezels en doet het alle kleuren opnieuw schitteren. 
Ontwikkeld voor een optimale dosering, zelfs bij heel hard 
water. De oceaanfrisse geur doet alle wasgoed langdurig fris en 
aangenaam ruiken. 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
• Was op de laagste aanbevolen temperatuur. 
• Was nooit meer dan de maximale lading voor elk type van 

stof. 
• Volg de aanwijzingen voor de dosering, rekening houdend 

met de hardheid van het water en de vuilheidsgraad. 
• Door te wassen met dit product, dat het ecologisch label 

van de Europese Unie draagt, in overeenstemming met de 
aanbevolen dosering, helpt u om watervervuiling tegen te 
gaan en minder energie te verbruiken. 

• Product uit een uitgebreid productassortiment. 
Geconcentreerd wasmiddel, te gebruiken met een automatisch 
doseringssysteem, samen met andere producten waaronder: 
- GREEN'R ULTRA BOOSTER, basische waskrachtversterker 
- GREEN'R ULTRA PN, geconcentreerd ontvettingsmiddel 
- GREEN'R ULTRA ALBI, bleekmiddel 
- GREEN'R ULTRA SOFT, geparfumeerde wasverzachter 
AANBEVOLEN DOSERING VOOR 1 KG WASGOED: 
Om de beste resultaten te bereiken voor uw wasgoed zonder 
wasmiddel te verspillen, raden we aan om na te gaan hoe hard 
het water in uw streek is, de gebruiksaanwijzing nauwkeurig te 
volgen en de volgende aanbevolen doseringen te gebruiken: 

Hardheid van het water 
   

Zacht water 8 g/kg 12 g/kg 15 g/kg 
Matig hard water 8 g/kg 12 g/kg 15 g/kg 
Hard water 8 g/kg 12 g/kg 15 g/kg 

 

 

Hotel: lakens en handdoeken ... 
Stoffen handdoekrollen 

 

Werkkleding: instanties, handelszaken, diensten. 
Restaurants: tafellakens, servetten. 
Dweilen en matten 

 

Werkkleding: industrie, keukens, slagerijen. 
Keukentextiel: kleding, vaatdoeken. 
Instanties, ziekenhuizen: lakens, spreien, hoeslakens, kleding 
voor patiënten, doktersjassen. 

 

KENMERKEN: 
Blauwe geparfumeerde vloeistof 
pH ca. 9 
Soortelijk gewicht ca. 1, 060 
VERPAKKINGEN: 
Ref. 549424 10 L 
Ref. 549405 20 L 
Ref. 549406 60 L 
Ref. 549407 200 L 
Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
Veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag.  
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PROFESSIONAL HYGIENE 

EU-milieukeur: 
BE/039/001 
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