
Edistynyttä tahranpoistoa

Tehokasta
tahranpoistoa

pinttyneille
tahroille!

Omo 3D clean system on
edistyksellinen tahranpoistaja,

jonka sisältämät entsyymit
hävittävät tahroja tehokkaasti,
ollen kuitenkin hellävarainen
väreille ja kankaalle. Voidaan
käyttää yhdessä kaikenlaisten
pyykinpesuaineiden kanssa.

15-30%: (FI) Happeen perustuvaa valkaisuainetta,
(SE) Syrebaserat blekmedel.
5-15%: (FI) Anionisia tensidejä, Ionittomia tensidejä,
(SE) Anjoniska tensider, Nonjoniska tensider.
<5%: (FI) Entsyymejä, Fosfonaattia, Zeoliittia,
(SE) Enzymer, Fosfonater, Zeolit. pH = 10.7

www.cleanright.eu

UUTUUS!

 HAJU
STEETON

SISÄLTÖ/INNEHÅLL

Mittaa 18 g jauhetta pakkauksessa
tulevalla kauhalla ja annostele suoraan
pyykinpesukoneen annostelulokeroon
yhdessä pyykinpesuaineen kanssa. Erittäin
tahraisille vaatteille lisää annostusta 50%.
Älä annostele liikaa jauhetta. Pese
noudattaen vaatteen pesuohjetta.

Toimi näin

Pyri poistamaan tahrat tuoreeltaan.
Noudata aina vaatteen pesuohjetta.
Kokeile tuotetta aina ensin
huomaamattomalle alueelle. Älä käytä
villan, silkin tai nahkan puhdistamiseen.
Sopii sekä valkoisille että värillisille
tekstiileille.

Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi

Mät upp 18 g med den medföljande skopan
och dosera direkt i tvättmedelsfacket.
Dosera ditt tvättmedel enligt instruktion.
För hårt smutsad tvätt öka doseringen med
50%. Tänk på att inte överdosera. Tvätta
plagget enligt anvisningarna. Försök att
tvätta plagget medan fläckarna är nya.

Gör så här:

Följ alltid tvättanvisningarna på plagget.
Testa produkten på ett dolt område av
tyget först. Bör inte användas på ull, silke
och läder. Passar både vita och färgade
textilier.

För bästa resultat:

Käytä pesuaineen kanssa/
Använd med tvättmedel

Tahranpoistojauhe
Fläckborttagare
(FI) Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
(SE) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(FI) Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU
SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
(SE) Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående
ögonirritation: Sök läkarhjälp.
OMO Service
Unilever Finland Oy, PL/PB 560,
00101 HKI/HFORS, 
Puh./Tel.: 01080-2151 (pvm),
www.omo.fi, omo.fi@unilever.com 470g
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ttaahhrraannppooiissttooaa
ppiinnttttyynneeiillllee
ttaahhrrooiillllee!!

OmoOmo 3D 3D cl cleanean sy systestem om onnOmoOmo 3D3D clcleanean sysystestem om onn
ediedistystykseksellillinennen ta tahrahranponpoististajaaja,,

jonjonka ka sissisältältämäämät et entsntsyymyymitit
hävhävittittäväävät tt tahrahrojaoja te tehokhokkaakaastisti,,
ollollen en kuikuitentenkinkin he hellällävarvarainainenen
värväreileille le ja ja kankankaakaallelle. Vo. Voidaidaanan
käykäyttättää yä yhdehdessässä ka kaikeikenlanlaististenen
pyypyykinkinpespesuaiuaineineidenden ka kanssnssa.a.

15-315-30%:0%: (FI (FI) Ha) Happeeppeen pen perustrustuvaauvaa val valkaiskaisuainuainettaetta,,
(SE)(SE) SyreSyrebasebaserat brat blekmlekmedeledel..
5-155-15%:%: (FI (FI) An) Anioniionisia sia tenstensidejidejä, Iä, Ionitonittomitomia tea tensidnsidejä,ejä,
(SE)(SE) AnjoAnjoniskniska tena tensidesider, Nor, Nonjonnjoniskaiska tenstensiderider..
<5%:<5%: (FI)(FI) EntsEntsyymeyymejä, Fjä, Fosfoosfonaatnaattia,tia, Zeo Zeoliitliittia,tia,
(SE)(SE) EnzyEnzymer,mer, FosfFosfonatonater, Zer, Zeolieolit. pHt. pH = 10.= 10.77
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MitMittaataa 18 18 g  g jaujauhethetta ta pakpakkaukaukseksessassa
tultulevaevallalla ka kauhauhallalla ja ja an annosnosteltele se suoruoraanaan
pyypyykinkinpespesukoukoneeneen an annonnostestelullulokeokerooroonn
yhdyhdessessä pä pyykyykinpinpesuesuainaineeneen ka kanssnssa. a. EriErittättäinin
tahtahrairaisilsille le vaavaattetteillille lie lisääsää an annosnostustusta 5ta 50%.0%.
ÄläÄlä an annosnosteltele le liikiikaa aa jaujauhethetta.ta. Pe Pesese
nounoudatdattaetaen vn vaataatteeteen pn pesuesuohjohjettetta.a.

ToiToimi mi näinäinn

PyrPyri pi poisoistamtamaanaan ta tahrahrat tt tuoruoreeleeltaataan.n.
NouNoudatdata aa ainaina va vaattatteeneen pe pesuosuohjehjettatta..
KokKokeileile te tuotuotettetta aa ainaina en ensinsin
huohuomaamaamatmattomtomallalle ae aluelueellelle. e. ÄläÄlä kä käytäytä
vilvillanlan, s, silkilkin in taitai na nahkahkan pn puhduhdististamiamiseeseen.n.
SopSopii ii seksekä vä valkalkoisoisillille ee ettättä vä värilrillislisillillee
tektekstistiileileillille.e.

ParParhaahaan ln loppopputuutulokloksensen aikaikaanaansaasaamismisekseksii

MätMät up upp 1p 18 g 8 g medmed de den mn medfedföljöljandande ske skopaopann
ochoch do dosersera da direirekt kt i ti tvätvättmetmedeldelsfasfackecket.t.
DosDoseraera di ditt ttt tvätvättmetmedeldel en enligligt it instnstrukruktiotion.n.
FörFör hå hårt rt smusmutsatsad td tvätvätt öt öka dka doseoserinringengen medmed
50%50%. T. Tänkänk på på at att it intente öv överderdoseosera.ra. Tv Tvättättaa
plaplaggegget et enlinligt gt anvanvisnisningingarnarna. a. FörFörsöksök attatt
tvätvättatta pl plaggagget et medmedan an fläfläckackarnarna är är ny nya.a.

GörGör så så hä här:r:

FölFölj aj alltlltid id tvätvättattanvinvisnisningangarnarna på på pl plaggagget.et.
TesTesta pta prodroduktukten pen på eå ett tt doldolt ot områmråde de avav
tygtyget fet försörst. t. BörBör in inte te anvanvändändas as på på ullull, s, silkilkee
ochoch lä läderder. P. Passassar ar bådbåde ve vitaita oc och fh färgärgadeade
textextiltilierier..

FörFör bä bästasta re resulsultattat::

KäKäytytä ä pepesusuaiaineneenen k kananssssa/a/
AnAnvävändnd m meded t tvävättttmemededell

TaTahrhrananpopoisistotojajauhuhee
FlFläcäckbkbororttttagagararee
(FI(FI) Ä) Ärsyrsyttättää vä voimoimakkakkaasaasti ti silsilmiämiä..

gg
(SE(SE) O) Orsarsakarkar al allvalvarlirlig ög ögongonirrirritaitatiotion.n.
(FI(FI) S) Säiläilytäytä la lastesten un ulotlottumtumattattomiomissassa. J. JOS OS KEMKEMIKAIKAALIALIA JA JOUTOUTUUUU
SILSILMIIMIIN: N: HuuHuuhdohdo huohuolellellislisestesti vi vedeedellällä us useanean mi minuunuutintin aj ajan.an.
PoiPoistasta pi piiloilolinlinssissit, t, josjos se sen vn voi oi tehtehdä dä helhelposposti.ti. Ja Jatkatka hu huuhtuhtomiomistasta..
JosJos si silmälmä-är-ärsytsytys ys jatjatkuukuu: H: Hakeakeuduudu lä lääkääkäriiriin.n.
(SE(SE) Fö) Förvarvarasras oå oåtkotkomlimligt gt förför ba barn.rn. VI VID KD KONTONTAKTAKT MEDMED ÖG ÖGONEONEN:N:
SköSkölj flj försörsiktiktigtigt me med vd vattatten en i fi flerlera ma minuinuterter. T. Ta ua ur er evenventuetuellalla
konkontaktaktlitlinsenser or om dm det et gårgår lätlätt. t. ForFortsätsätt tt attatt sk sköljölja. a. VidVid be beståståendendee
ögoögonirnirritritatiation:on: SökSök lä läkarkarhjähjälp.lp.
OMOOMO Se Servirvicece
UniUnilevlever er FinFinlanland Od Oy, y, PL/PL/PB PB 560560,,
00100101 01 HKIHKI/HF/HFORSORS, , 
PuhPuh./T./Tel.el.: 0: 01081080-20-2151151 (p (pvm)vm),,
wwwwww.om.omo.fo.fi, i, omoomo.fi.fi@un@unileileverver.co.comm 447700gg
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