Informacja Techniczno-Handlowa
Nazwa produktu:

Mydło szare gospodarcze

Opis produktu:
Łatwy w użyciu, produkt doskonale zmiękczający wodę, nie odbarwia koloru oraz jest delikatny dla tkanin.

Zastosowanie:
Produkt stosowany do usuwania uporczywych zabrudzeń po tłuszczu, trawie, czekoladzie itp. Doskonały składnik
naturalnych środków piorących i detergentów.

Sposób użycia:
1. Otworzyć saszetkę z produktem.
2. Postępować zgodnie z dołączonymi do opakowania przykładowymi przepisami, takimi jak podane
poniżej:
Naturalny delikatny proszek do prania:
1 saszetka Mydła Szarego Pomoc Domowa Natural
1 saszetka Sody Kalcynowanej Pomoc Domowa Natural
1 saszetka Kwasku Cytrynowego Pomoc Domowa Natural
Przesyp zawartość saszetek do pojemnika i dokładnie wymieszaj. Użyj 1 łyżki stołowej mieszanki na jedno
pranie. Po użyciu szczelnie zamknij pojemnik z produktem.
Naturalny płyn do prania:
1 saszetka Mydła Szarego Pomoc Domowa Natural
1 saszetka Sody Kalcynowanej Pomoc Domowa Natural
7,5 L wody
Wsyp Mydło Szare do 1 L wrzącej wody i zamieszaj trzepaczka do całkowitego rozpuszczenia. Do
osobnego pojemnika wsyp Sodę Kalcynowaną i zalej 1 L gorącej wody*. Do rozpuszczonego Mydła
Szarego wlej rozpuszczoną Sodę Kalcynowaną, a następnie gotuj na małym ogniu* przez ok. 15 min, Do
dużego pojemnika wlej 1 L gorącej wody i dolej mieszaninę mydlana. Wymieszaj, a następnie dolej 5,5 L
wody. Pozostaw do wystudzenia. Użyj 1 szklanki przygotowanego płynu do prania na 1 pranie. Po użyciu
szczelnie zamknij pojemnik z produktem.
Naturalny płyn domycia naczyń:
1 saszetka Sody Kalcynowanej Pomoc Domowa Natural
1 łyżka Mydła Szarego Pomoc Domowa Natural
½ saszetki Kwasku Cytrynowego Pomoc Domowa Natural
¼ Szklanki wrzątku*
250 ml wody
Rozpuść Mydło Szare we wrzątku w butelce o pojemności min. 350 ml. Następnie dodaj Sodę
Kalcynowaną oraz Kwasek Cytrynowy. Dobrze wymieszaj i pozostaw na ok. 1 h. Wlej do butelki 250 ml
wody, zamknij butelkę i wstrząśnij do momentu rozpuszczenia skamieniałej zawiesiny.
Naturalna pasta do czyszczenia zabrudzeń
1 saszetka Sody Oczyszczonej Pomoc Domowa Natural
1 saszetka Mydła Szarego Pomoc Domowa Natural
100 ml gorącej wody*
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100 ml wody
Do pojemnika o pojemności ok. 200 ml wlej gorącą wodę*, a następnie wsyp Mydło Szare i mieszaj do
rozpuszczenia. Dolej 100 ml wody i wsyp Sodę Oczyszczoną, dokładnie wymieszaj. Sporządzona pastę
przechowuj z dala od słońca, w zamkniętym pojemniku do roku czasu.
*

Zachowaj szczególną ostrożność przy stosowaniu wrzątku oraz gorącej wody.

Pozostałe informacje:
Okres ważności:
Kod wyrobu:
Kod kreskowy:
Gramatura:
Opakowanie:
Ilość w opakowaniu
zbiorczym:

5 lat
PDMSG280
5903649056665
70 g
saszetka
4 sztuk

Skład:
Mydło 30% i więcej.

Uwagi:
Warunki transportowania i magazynowania:
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0ºC do
+30ºC.
Pozostałe uwagi:
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeprowadzić próbę w celu potwierdzenia danego zastosowania. Produkt
nie jest przeznaczony do spożycia.

"Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym nie jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.”
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