
KARTA PRODUKTU

INGREDIENTS: 

5-15% Niejonowe środki powierzchniowo czynne (Laureth-3, Laureth-9), anionowy środek powierzchniowo 
czynny (Sodium Laureth Sulfate).
< 5% Mydło (Sodium Palm Kernelate), środek konserwujący (Phenoxyethanol).
ZAWIERA RÓWNIEŻ: : Aqua, Propylene Glycol, Sodium Chloride, Sodium Citrate.  Zasadowy (pH 8,6).

DOZOWANIE: 

Pralka: 2-3 kg. Lekko zabrudzone ubrania Pranie ręczne w 10 litrach wody
Miękka woda  (poniżej 8 °dH) 25 ml 20 ml
Średnio twarda woda ( 8-14 °dH) 30 ml 25 ml
Twarda woda (powyżej 14 °dH) 40 ml 30 ml

PRZECHOWYWANIE: 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze od 5 do 25°C. 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Sprawdź zawsze instrukcję prania na ubraniu i postępuj zgodnie z instrukcjami dozowania. Przy namaczaniu 
lub praniu ręcznym, detergent musi być wcześniej wymieszany z wodą, a ubrania zawsze muszą być 
zanurzone w wodzie. 

Płyn do prania  
wełny i jedwabiu 750 ml
Nie zawiera perfum 

Zastosowanie: Do prania w pralce/ Do prania ręcznego 

Zawartość netto: 750 ml

Wydajność: Ok. 25 prań przy średnio twardej wodzie (8-14 °dH),  
przy lekko zabrudzonych ubraniach (2-3 kg).
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OSTRZEŻENIE: 

Do wełny i jedwabiu nigdy nie używaj detergentów zawierających enzymy. Delikatne ubrania, wełna  
i jedwab powinny być prane w przeznaczonych do nich produktach. Nie namaczaj ubrań z metalowymi 
częściami, takimi jak zamki błyskawiczne, sprzączki lub guziki.

Wyprodukowano w UE dla: SuperGros a/s Knud Højgaards Vej 19, DK-7100 Vejle
Tel. +45 70 10 02 03; www.supergros.dk                                                                                                      

Jakość informacji zawartej w deklaracji zapewnia Dagrofa aps. DGR 01833
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Grøn Balance płyn do prania wełny i jedwabiu, 750 ml.

Działa drażniąco na oczy.

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy medycznej, pokazać opakowanie lub 
ulotkę produktu. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci..

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie. 
Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Uzyskać pomoc lekarską

SuperGros a/s, Knud Højgaards Vej 19, DK-7100 Vejle. Tel. +45 70 10 02 03

OSTRZEŻENIE
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