
                                                                                                                                                              

Green Line mosópor 10kg (10kg = 100 mosás) 
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelése esetén azonnal or-                               
voshoz kell fordulni, az edényt/csomagoló burkolatot és a címkét                                                  
az orvosnak meg kell mutatni. Elzárva és gyermekek számára                  
hozzáférhetetlen helyen tartandó! e-mail: obchod@eudgroup.com 

 

Felhasználási 
javaslat: 

Szennyezettség mértékének 
figyelembevételével ajánlott mosószer (ml) 

Ivíz keménység (dH) 
gyeng
e 

átlagos 
közepes
en erős 

nagyon 
erős 

<8 (lágy) 80 115 195 270 

8-20 (közepesen 
lágy) 

80 115 235 310 

>20 (kemény) 80 195 270 350 
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