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Päiväys: 30.7.2007 
 
 
PYYKINPESUPULVERI No. 481 
 
Erittäin likaiselle kirjo- ja valkopyykille 40 – 60 °C pesuun. 
 
Ei sisällä optisia kirkasteita eikä entsyymejä 
 
 
Käyttö: 

 Awalan Pyykinpesupulveri soveltuu hyvin yli 60 °C pesuun ja erittäin likaiselle pyykille 
 Saavuttaaksesi parhaimman pesutulokseen noudata annosteluohjeita, äläkä täytä 

pyykinpesukonetta liian täyteen 
 Vaikeissa likatahroissa käytä lisäksi Awalan Sappisaippuaa tai valkaisuainetta 
 Noudata annostelu- ja pesuohjeita 
 Käytä nestemäistä pyykinpesuainetta energiansäästöohjelmilla pestäessä ja alhaisempia 

pesulämpötiloja käytettäessä sekä herkillä tekstiileillä 
 Awalan Pyykinpesupulveri ei sovellu herkille kankaille eikä villan ja silkin pesuun. Näille 

materiaaleille on oma Awalan Villanpesuaine. 
 
 
Riittoisuus: 
2 kg Awalan Pyykinpesupulveria riittää noin 40 (keskilikaisen) pyykin pesukertaan. 
 
 
Koostumus: 
Kookosrasva*- ja palmunydinrasvasaippuaa (>10 %), natrium-metasilikaattia, pintasilikaattia, 
soodaa, natriumsitraattia, täyteainetta (1-10%); vettä, glyseriiniä (<1%). 
(*peräisin kontrolloiduilta luomuviljelmiltä.) 
 
Sisällöstä pesuaktiivisia ainesosia 60 %. 
 
 
Pakkausmateriaali: 
Kartonki (90 % kierrätyspaperi), voimapaperipussi (vaalentamaton). 
 
Jopa luonnonmukaiset pesuaineet rasittavat ympäristöä – käytä säästäen. 
Tuote on säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
 
 
Annostelu: 
Esipesu ei ole periaatteessa tarpeen. Aseta pesupulveri suoraan pesurumpuun. Esipesu tarvitaan 
vain erittäin likaiselle pyykille. 
 
Esipesu:  50 ml (30 g) 
Pesu:  100 ml (60 g)  
Käsinpesu (10 l vettä): 25 ml (10 g) - hieman likainen pyykki 
  50 ml (30 g) - erittäin likainen pyykki 
 
Suomessa vesi on yleensä pehmeää, eikä vedenpehmentäjiä tarvitse käyttää. 
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Annostusohjeet 4,5 kg:lle kuivaa pyykkiä: 
 
A = Veden kovuusasteet 
B, C, D = Pyykin likaisuusaste (A = kevyesti, B = keski, C = erittäin)   
E = Pehmennysaineenannostus (ei tarpeen  Suomessa)  
 
A  B C D E    
1 (0 - 7° e)   50 ml 80 ml 110 ml   
2 (7-14° e)  50 ml 80 ml 110 ml  20 ml (24 g) 
3 (14-21° e)  50 ml 80 ml 110 ml   40 ml (36 g) 
4 (21°- e)  50 ml 80 ml 110 ml  60 ml (48 g) 
 
 
Valmistaja: AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de 
 
Maahantuoja: Pajutex Oy 
 

Pajutex Oy pajutex@pajutex.fi www.pajutex.fi 
Upokaskuja 6-8 Puh. 09-8512101 www.awalan.fi 
01450 Vantaa Fax 09-8512642  


	PYYKINPESUPULVERI No. 481

