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ECOWASH UNI T.1 
ECOLOGISCH WASMIDDEL 
 
Beschrijving: 
ECOWASH UNI T.1 is een geconcentreerd ecologisch universeel wasmiddel met enzymen dat moeilijke vlekken 
verwijdert zoals chocolade, rode wijn, tomatensap, gras, motorolie, bloed, vet- en eiwitvlekken, zelfs bij lage 
temperaturen. 
 
Eigenschappen: 
Het innovatieve wasmiddel ECOWASH UNI T.1 is ontwikkeld met de meest geavanceerde moleculaire technologie, in 
overeenstemming met de strikte richtlijnen van het HYGENIQ-duurzaamheidsmanifest*, en vervaardigd volgens de 
Cradle to Cradle Certified™ Gold-certificeringseisen. ECOWASH UNI T.1 is een geconcentreerd, fosfaatvrij universeel 
wasmiddel met enzymen dat moeilijke vlekken verwijdert zoals chocolade, rode wijn, tomatensap, gras, motorolie, 
bloed, vet- en eiwitvlekken, zelfs bij lage temperaturen. Het product bevat niet alleen wateronthardende 
bestanddelen waardoor uitstekende wasresultaten kunnen worden behaald, maar laat ook een frisse geur achter die 
langdurig in het wasgoed blijft hangen. ECOWASH UNI T.1 kan gebruikt worden voor alle wasbare textiel, wit en 
gekleurd. ECOWASH UNI T.1 is speciaal ontwikkeld voor semi-professioneel gebruik. 
 
Gebruiksinstructie: 
ECOWASH UNI T.1 is te gebruiken bij temperaturen vanaf 30°C. Kies een wasprogramma met een zo laag mogelijke 
temperatuur en was altijd met een volle wasmachine. Was beddengoed altijd bij 60°C als u allergisch bent voor 
huisstofmijt. Verhoog de wastemperatuur naar 60°C in geval van besmettelijke ziekten. 
 
Dosering: 

Dosering (ml/kg) Lichte bevuiling Normale bevuiling Zware bevuiling 
Zacht water 8 10 16 

Normaal water 10 14 18 
Hard water 12 16 20 

 
Voordelen: 

• Milieuvriendelijk, geconcentreerd, fosfaatvrij universeel wasmiddel met enzymen 
• Verwijdert moeilijke vlekken 
• Wateronthardende bestanddelen 
• Effectief bij lage temperaturen vanaf 30°C 

• Geeft het wasgoed een fris, aangenaam en langdurig parfum 
 
Verpakking en verpakkingsinformatie: 
De jerrycan van 5 liter ECOSOFT UNI T.1 is gemaakt van 100% plantaardig bioplastic. Dit unieke, volledig 
hernieuwbare materiaal is ook 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Door gebruik te maken van 
deze plantaardige verpakking wordt de CO2-voetafdruk verkleind en wordt de opwarming van de aarde vertraagd. 
 

• 5 L jerrycan / Art.code: 1.402.600.000.003 
2 jerrycans per doos / 48 dozen per pallet (16 dozen/laag en 3 lagen) 

 
Technische informatie: 

• Gele vloeistof 
• pH: ca. 8,5 

 
Transport, hantering en opslag: 
Ondanks zijn veilige ecologische profiel is ECOWASH UNI T.1 een geclassificeerd product. Er zijn daarom 
beperkingen voor transport, hantering en opslag. Raadpleeg de MSDS voor meer informatie. Voor personen met een 
gevoelige huid is het aangewezen om handschoenen te gebruiken. Bewaar het product in de originele verpakking in 
een koele en droge ruimte met een temperatuur tussen 0°C en 40°C. 
 
* Bezoek https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 

https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/

