Ekos Οικολογική Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων
Απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης για πλυντήρια ρούχων, πιστοποιημένο
από την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό".
Αρωματισμένο με αιθέριο έλαιο λεβάντας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά
αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό καθαριστικό. Ειδικότερα, η μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
• τοξικότητα του νερού (τοξικότητα του νερού, μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους υδρόβιους οργανισμούς),
• γρήγορη βιοδιασπασιμότητα (αερόβια βιοδιασπασιμότητα),
• μακροπρόθεσμη βιοδιασπασιμότητα (αναερόβια βιοδιασπασιμότητα),
έχει υπολογιστεί με τη μέθοδο κρίσιμης αραίωσης όγκου (CDVTOX), σύμφωνα με τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel).
Η συσκευασία παράγεται με τη χρήση τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένου υλικού.
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Η φόρμουλα εγγυάται επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν με κορυφαία ανάλογα προϊόντα της αγοράς. Τα τεστ διεξάγονται από
εξωτερικό εργαστήριο.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά.
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά απορρυπαντικά, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
www.icea.info.
Η σύνθεσή του, η συσκευασία, η βιοαποικοδομησιμότητα όπως επίσης και η σήμανση, υποβάλλονται σε ετήσιους ελέγχους που
πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Δεοντολογίας και Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης (ICEA).
Οικολογικά απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 010
Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη του πλυντηρίου ρούχων ή χρησιμοποιήστε το κοινό καπάκι μέτρησης βάζοντας το κατ' ευθείαν
μέσα στη θήκη. Σας προτείνουμε να ελέγξετε την αντοχή του χρώματος στο πλύσιμο με εμβάπτιση μιας λιγότερο ορατής πλευράς
του ρούχου σε χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.
Προτεινόμενες Δόσεις για 4.5 kg Ρούχων
Σκληρότητα Νερού
Κανονική Βρωμιά
Σκληρή Βρωμιά
Γλυκό
60 g
80 g
0 – 15°F
(3 κουταλιές)
(4 κουταλιές)
Μεσαίο
80 g
100 g
15 – 25°F
(4 κουταλιές)
(5 κουταλιές)
Σκληρό
100 g
120 g
άνω των 25°F
(5 κουταλιές)
(6 κουταλιές)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακουλάκι 2 kg
ΚΩΔΙΚΟΣ
591040

Ekos Οικολογική Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων

Κατάλογος των Συστατικών
(Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004)
EKOS - BUCATO IN POLVERE
Denominazione chimica
Solfato di sodio
Carbonato di Sodio
Disilicato di disodio
Sodio Percabonato
Sodio cocet solfato
Stearato di sodio
Citrato di trisodio
Acqua
Olio essenziale di Lavanda
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol

Cas Number
7757-82-6
497-19-8
13870-28-5
15630-89-4
68891-38-3
822-16-2
6132-04-3
7732-18-5
91722-69-9
78-70-6

Inci name
Sodium Sulfate
Sodium Carbonate
Disodium Disilicate
Sodium Carbonate Peroxide
Sodium Coceth Sulfate
Sodium Stearate
Sodium Citrate
Aqua
Lavandula Hybrida Oil
Linalool

ΚΩΔΙΚΟΣ: 591040
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