
Neutral Tvättmedel 
Neutrals tvättprodukter är fria från tillsatser som färgämnen, parfymer och optiska 
blekmedel. Istället är de fyllda av effektiva ingredienser som skonsamt rengör dina 
kläder. Produkterna är effektiva mot smuts och samtidigt utformade för att minimera 
risken för allergier och överkänslighet. Alla Neutrals tvättmedel är utvecklade 
tillsammans med Astma- och allergiförbundet. 

Neutral pulvertvättmedel Color tvättar effektivt rent från smuts och fläckar 
genom enzymer mot proteinfläckar av t.ex. blod, svett och urin och bevarar 
färgernas intensitet. Det ger fantastiskt resultat och tar bort fläckar utan att 
bleka. Innehåller inte blekmedel. Rekommenderat av Astma och 
Allergiförbundet samt miljömärkt med Svanen. 
Artikelnr: T 141837         Förpackningsstorlek:  4x1.65Kg 
 

Neutral pulvertvättmedel Total tvättar effektivt rent från smuts och fläckar 
genom enzymer mot proteinfläckar av t.ex. blod, svett och urin. Passar för 
både kulör- och vittvätt. Innehåller syrebaserat blekmedel. Rekommenderat 
av Astma och Allergiförbundet.  
Artikelnr: T142033          Förpackningsstorlek:  1x8.92Kg 

Neutral White flytande tvättmedel & kapslar tvättar effektivt rent från smuts 
och fläckar och bevarar vita textilier vita längre. Det oparfymerade tvättmedlet 
ger fantastiskt resultat och minimerar risken för hudirritation. Rekommenderat 
av Astma och Allergiförbundet samt miljömärkt med Svanen. 
Artikelnr flytande: T244768          Förpackningsstorlek:  6x1L 
Artikelnr kapslar:  T885381          Förpackningsstorlek:  5x22 kapslar 
 

Neutral Color flytande tvättmedel & kapslar tvättar effektivt rent från smuts 
och fläckar och starka färger behåller sin styrka. Det oparfymerade tvättmedlet 
gör att tygerna känns fräscha samtidigt som risken för allergier minimeras. 
Rekommenderat av Astma och Allergiförbundet samt miljömärkt med Svanen. 
Artikelnr flytande: T244766          Förpackningsstorlek:  6x1L 
Artikelnr flytande: T879868          Förpackningsstorlek:  5x1,95L 
Artikelnr kapslar:  T885382          Förpackningsstorlek:  6x22 kapslar 
  
 

Neutral sköljmedel koncentrat är högkoncentrerat och drygt. Det är särskilt 
utvecklat för känslig hud, är fri från parfym och innehåller inga färgämnen och 
gör din tvätt mjuk och skön samt minskar statisk elektricitet. Passar för kläder 
och lakan. Rekommenderat av Astma och Allergiförbundet. 
Artikelnr: Z300473          Förpackningsstorlek:  10x1L 
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Neutral Color pulvertvättmedel 1,65kg 
Doseringsvägledning 
3-5 kg tvätt 
Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten Hårt vatten 
Normalt smuts 40 ml / 38g 50 ml / 47g 65 ml / 61g 
Hårt smuts 52 ml / 49g 65 ml / 61g 85 ml / 80g 

6-8 kg tvätt 
Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten Hårt vatten 
Normalt smuts 70 ml / 66g 90 ml / 85g 110 ml / 103g 
Hårt smuts 91 ml / 86g 117 ml / 110g 143 ml / 134g 

Neutral Total pulvertvättmedel 8,92kg 
Doseringsvägledning 
3-5 kg tvätt 
Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten Hårt vatten 
Normalt smuts 53 ml / 40g 93 ml / 70g 105 ml / 79g 
Hårt smuts 93 ml / 70g 105 ml / 79g 115 ml / 86g 

6-8 kg tvätt 
Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten Hårt vatten 
Normalt smuts 79 ml / 59g 140 ml / 105g 158 ml / 119g 
Hårt smuts 140 ml / 105g 158 ml / 119g 172 ml / 129g 

Neutral Flytande tvättmedel 1,L & 1,95L 
Doseringsvägledning (Kapsylen rymmer 40ml) 
3-5 kg tvätt  
Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten Hårt vatten 
Normalt smuts 40 ml 52 ml 64 ml 
Hårt smuts 52 ml 68 ml 83 ml 

6-8 kg tvätt 
Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten Hårt vatten 
Normalt smuts 70 ml 91 ml 112 ml 
Hårt smuts 91 ml 118 ml 145 ml 

Handtvätt  
per 8L vatten 25 ml 

Neutral Sköljmedel 1L 
Doseringsvägledning (Kapsylen rymmer 40ml) 
3-5 kg tvätt  
Vattenhårdhet Mjukt vatten Medelhårt vatten 
3-5 kg tvätt 20 ml 30 ml 
6-8 kg tvätt 40 ml 60 ml 

Handtvätt  
Per 10L vatten 30 ml 
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