PRODUCT INFO Textielbehandeling

Vlekkenduivels : Verwijdert tot 150 verschillende soorten vlekken,
behandelen voor het wassen. Voor wasbare en niet-wasbare
textielsoorten. Test op onopvallende plaats, volg instructies op
etiket.
Dr Beckmann anti kleurdoorloop : vangt alle kleurstoffen op die
tijdens het wassen vrijkomen en zich vastzetten op textiel. De
verbeterde weefselstructuur zorgt voor een nog grotere opname van
vuil- en kleurstoffen.
Prewash : verwijdert bijna alle vlekken, zelfs de meest hardnekkige,
dankzij de ossengalzeep. Veilig voor alle weefsels.
Active White doekjes eenvoudige bescherming van uw witte was,
voeg een doekje bij uw wasgoed, om vergeling en vergrijzing te
voorkomen, en een stralende witte was te behouden. Met optische
witmakers.
Super Wit voor een stralende witte was : verwijdert de grauwsluier
en behandelt de vergeling van uw wasgoed. Handige gedoseerde
waszakjes met geconcentreerde formule. Uw textiel wordt
bovendien langdurig beschermd tegen de schadelijke invloed van
zonlicht.
Vitrage wit : voor stralend witte gordijnen, en synthetische stoffen.
Verwijdert grauwsluier, nicotine, vuil en vet. Actief vanaf 30°C,
eenvoudig 1 zakje direct in de wastrommel leggen.

Vlekkenroller : Rollen, deppen, … klaar ! Het rolsysteem verwijdert
snel en doeltreffend verschillende soorten vlekken. Ideal om mee te
nemen op vakantie.
Ossengalzeep vloeibaar : Ontvlekt en werkt als waskrachtversterker,
als toevoeging voor het wasmiddel dat u normaal gebruikt.
Ossengalzeep vast : 100g

Ontkleurder voor wasongelukken. Verwijdert de laatste sporen van
kleurdoorloop op gevoelig textiel dat niet op hoge temperaturen mag
worden gewassen, zoals wol, textiel van meerdere soorten katoen en
zijde.
Vlekkenzout Krachtige formule verwijdert de meest hardnekkige
vlekken, en het zout beschermt uw was tegen vergrauwing. Werkt als
wasmiddel versterker.
4 in 1 4 eigenschappen in 1 zakje : tegen kleurdooloop en
vergrauwing van het textiel. Hygiëne Actief Plus : een propere en
vlekkenvrije was

Plastinox Bvba - Engelse Wandeling 3 - 8500 Kortrijk - T 056 22 07 39 - info@plastinox.be - www.plastinox.be

PRODUCT INFO onderhoud
Wasmachine reiniger vloeibaar : perfect onderhoud van uw
wasmachine. Effectief tegen vuil en nare geuren, verwijdert en
voorkomt kalkaanslag. Flesinhoud in hoofdwasmiddelbakje,
programma op min 60°C draaien, zonder wasgoed of wasmiddel.

Wasmachine reiniger Hygiëne : Reinigt de machine intensief,
effectief tegen vuil en nare geuren, verwijdert en voorkomt
kalkaanslag. Voordeel lage temperatuur blijft, ongemak weg.
Hygiënische schoon !

Poetsteen : Effectief universeel schoonmaakmiddel dat voor van alles
te gebruiken is. Reinigt, poliert en beschermt in één handeling.
Beschermende film: voorkomt dat zich vuil en water hechten aan het
oppervlak en sporen achterlaten. Aangenaam citroen parfum

Kookplaat reinigingsmesje : Onontbeerlijk hulpmiddel voor het
verwijderen van hardnekkige restjes op alle soorten kookplaten.

Vitrokeramische poetssteen : Speciaal veelzijdig schoonmaakmiddel
voor vitrokeramische - en inductiekookplaten. Reinigt, poliert en
beschermt in één handeling, dank zij de formule van zachte
microparels. Maakt waterafstotend. Aangenaam citroen parfum.

Vitrokeramische spray : reiniging met specifieke formule om alle
vitrokeramische oppervlakken glanzend te maken, en beschermende
laag te leggen zonder strepen !
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PRODUCT INFO 'new'

Vlekkenspray deodorant & zweet :
Verwijdert hardnekkige deodorant en zweet vlekken.
Voor wit en gekleurd textiel.
Regelmatig gebruik voorkomt nieuwe vlekken en geuren.

WasgoedFris :
Geeft je textiel een lang aanhoudende frisse geur : wasgeur zonder
eigenschappen van wasverzachter.
Geschikt voor alle textielsoorten. Doe enkele scheutjes in het
wasverzachterbakje voor een langdurige geurbeleving.

Hygiëne wit
Hygiënisch schoon en stralend wit.
Tegen grijssluier en vergeling, verwijdert onaangename geuren.
Geschikt voor wit textiel en wit-gekleurd textiel.
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