
Neutral Professional Tvättmedel 

0% parfym 
0% färgämnen 
0% optiskt vitmedel 

Neutral Professional Tvättmedel Color är särskilt utvecklad 
för känslig hud, är parfymfri och innehåller inga färgämnen 
för att minimera risken för allergi och överkänslighet. Tvättar 
effektivt rent från smuts och fläckar genom enzymer mot 
proteinfläckar av t.ex. blod, svett och urin.  
 
Artikelnr: Förpackningstorlek:  
101102437 3x4.8 kg 
101102438 8.55 kg 
 

Neutral Professional Tvättmedel White är särskilt utvecklad 
för känslig hud, är parfymfri och innehåller inga färgämnen 
för att minimera risken för allergi och överkänslighet. Tvättar 
effektivt rent från smuts och fläckar genom enzymer mot 
proteinfläckar av t.ex. blod, svett och urin.  
 
Artikelnr:  Förpackningstorlek:  
101102435 3x4.8 kg 
101102436 8.55 kg 
 

 Effektivt tvättmedel särskilt utvecklat för känslig hud 
 Effektiv fläckborttagning, bevarar vita kläder vita längre 
 0% parfym, 0% färgämnen, 0% optiskt vitmedel 
 Miljömärkt med Svanen, lic.nr 5006 0145 
 Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet 

 Effektivt tvättmedel särskilt utvecklat för känslig hud 
 Bevarar färgernas intensitet, tar bort fläckar utan att bleka 
 0% parfym, 0% färgämnen, 0% optiskt vitmedel 
 Miljömärkt med Svanen, lic.nr 5006 0145 
 Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet 



0% parfym 
0% färgämnen 
0% optiskt vitmedel 

Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten Hårt vatten 

Normalt smutsat 45 ml / 36 g 55 ml / 44 g 70 ml / 56 g 

Hårt smutsat 60 ml / 48 g 70 ml / 56 g 90 ml / 72 g 

Neutral Professional tvättmedel color/white 4,8 Kg / 8,55 Kg 
Doseringsvägledning 
 
3-5 kg tvätt: 

6-8 kg tvätt: 

Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten Hårt vatten 

Normalt smutsat 72 ml / 58 g 88 ml / 70 g 112 ml / 90 g 

Hårt smutsat 96 ml / 77 g 112 ml / 90 g 144 ml / 115 g 

Neutral Professional Tvättmedel 

Diversey Sverige AB 
Box 47313 
100 74 Stockholm 
Tel: 08 – 77 99 300 
www.diversey.com 
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