
SIDE 1

CATALOGUE 2021HUSHOLDNING



SIDE 2

Multi Dishwash & Cleaning

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Effektivt, blidt og 100% vegansk rengøringsmiddel, der kan anvendes til næsten al slags 
rengøring: opvask, vinduesvask, rengøring af hjemmet, spejle m.m.

INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Urea, Caprylyl Glycol, Citric 
Acid, Parfum, Ci 16255.

KONSISTENS: Gel

DUFT: -

HOLDBARHED EFTER ÅBNING: 12 mdr. 

VARENR: 2201

ANVENDELSE: -

250 ML



SIDE 3

Dog Shampoo

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Velegnet til både kort- og langhårede hunde. Anvendelse: Fortynd lidt shampoo med vand og 
vask hunden ind i sæbeblandingen. Skylles grundigt af med lunkent vand.

INCI: -

KONSISTENS: Gel

DUFT: -

HOLDBARHED EFTER ÅBNING: - mdr. 

VARENR: 2202

ANVENDELSE: -

200 ML



SIDE 4

Fragrance Oil

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

-

INCI: -

KONSISTENS: Olie

DUFT: -

HOLDBARHED EFTER ÅBNING: - mdr. 

VARENR: 2203

ANVENDELSE: -

- ML



SIDE 5

Hand Soap

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Mild håndsæbe til hyppig håndvask. Uden duft eller med duft af rose, citrus eller lavendel.

INCI: Aqua,Sodium Laureth Sulfate,Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Parfume.

KONSISTENS: Gel

DUFT: Rose, citrus eller lavendel.

HOLDBARHED EFTER ÅBNING: 9 mdr. 

VARENR: 2204

ANVENDELSE: Kom sæben i fugtige håndflader, skum op, og gnid skummet grundigt ind i 
begge hænder. Skyl med lunkent vand.

500 ML
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Hand Dishwash

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Opvaskemiddel til opvask i hænderne. Kan også anvendes rengøring af inventar. Uden duft eller 
med duft af rose, citrus eller lavendel.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR.648/2004:
Under 5%: Anioniske overfladeaktivestoffer. Parfume. Konserveringsmidler.
Advarsel: Forårsageralvorlig øjenirritation. (H319). Hvis derer brug for lægehjælp, medbring da beholderen elleretiketten. (P101). Opbevares 
utilgængeligt for børn. (P102). Ved vedvarende øjenirritation:Søg lægehjælp. (P337+ P313)
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokaleregler. (P501).

pH-værdi: 6
UFI: NTGA-RV2Q-6200-R7VC
PR-nr.:4387418

KONSISTENS: Gel

DUFT: Rose, citrus eller lavendel.

HOLDBARHED EFTER ÅBNING: 9 mdr. 

VARENR: 2205

ANVENDELSE & DOSERING: Opvask: 6-12 ml til10l vand. Lettere rengøring: 15 ml til 10l vand.
Opbevares utilgængelig for børn. Tåler ikkefrost. Indholdet/beholderen bortskaffes i 
overenstemmelse med lokaleregler

500 ML
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Hand Sanitizer 70%

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Håndsprit med glycerin, der virker fugtgivende på huden. Anvendes til desinfektion af hænderne.

VARENR: 2206

ANVENDELSE: Anvendes til hygiejne for mennesker, ved berøring med hud på hænderne,
med det primæreformålat desinficere overfladen på håndoverfladerne, imellem fingerne, 
tommelfingerne og fingerneglene. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og 
produktoplysningerne før anvendelse.

Instruktioner vedrørendesikker bortskaffelseaf produktet og dets emballage:
Produktet er farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald 
bortskaffes via den kommunaleaffaldsordning med nedenståendespecifikationer:
140603 (Andetaffald, ikke andetsteds specificeret).
Kemikalieaffaldsgruppe: H.
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

Analyse:
Ethanol (CAS Nr.: 64-17-5) 529,2g/L 63% (w/w)
Propan-2-ol (CAS Nr. :67-63-0) 58,8g/L 7% (w/w)

Indeholder: Ethanol (CAS Nr. 64-17-5;63 % (w/w) 529,2g/L), Propan-2-ol (CAS Nr. 67-63-0; 7% 
(w/w)58,8g/L).

30 / 500 ML



SIDE 8

SIGNALORD: FARE

• Meget brandfarlig væske og damp.
• Forårsager alvorlig øjenirritation.
• Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister,åben ild og andre 

antændelseskilder. Rygning forbudt.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokaleregler.

FØRSTEHJÆLP OG OPLYSNINGER OM SANDSYNLIGE DIREKTE ELLER 
INDIREKTE VIRKNINGER:
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik1-2glas vand i småslurke.Søg 
lægeved vedvarende ubehag.
Hudkontakt: Produkteter beregnet til at kommei kontakt med huden. I 
tilfælde af svie i sår skylles med vand.
Øjenkontakt: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra 
øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Hand Sanitizer 70%

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

VARENR: 2206



SIDE 9

Descaler

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Kalkfjerner til periodisk afkalkning af vaske, bordplader, bad- og toiletrum.

VARENR: 2207

ANVENDELSE & DOSERING:
Omrystes før brug! Påføres direkte med svamp eller børste- brug handsker. Kalkpletter 
behandles med skuresvamp.Ved udtørring påføres lidt ekstra kalkfjerner. Efterafvaskning 
rengøres med universal rengøring, således, at syrevirkning neutraliseres og plejeeffekten 
genoprettes. Må ikke anvendes på marmor, terrazzo og krakeleretemalje- og aldrig sammen 
med klorholdige produkter.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Tåler ikke frost.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler

1000 ML

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på anmodning.
pH-værdi: 2,4.
PR-nummer:4387629.
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Sani Spray

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Til daglig rengøring af vaske, bordplader, bad- og toiletrum.

VARENR: 2208

ANVENDELSE & DOSERING:
Omrystes før brug! Påføres direkte. Må ikke anvendes på marmor, terrazzo og krakeleret emalje 
og aldrig sammen med klorholdige produkter.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Tåler ikke frost.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

500 ML

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på anmodning.
pH-værdi: 1,5.
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Toilet Cleaner

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Toiletrens til daglig rengøring af toiletter. Fjerner kalk og andre belægninger. Indeholder farve og 
parfume.

VARENR: 2209

ANVENDELSE & DOSERING:
Omrystes før brug. Klar til brug. Skru kapslen af med et tryk på gribemærkerne. Toilettet skylles 
og lidt vand skubbes ud med børsten. Toiletrensen påføres under skyllekanten og fordeles rundt 
i kummen. Efter kort tids virkning foretages let afvaskning. Må ikke anvendes på marmor eller 
terrazzo. Må ikke udtørre i kummen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Tåler ikke frost.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

750 ML

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på anmodning.
pH-værdi: Ca. 1,0.
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Universal Cleaner

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Universal rengøringsmiddel med duft af rose, citrus eller lavendel. Til daglig rengøring af alle 
overflader, der tåler vand f.eks. gulve, vægge, vinduer, inventar, lakerede og malede overflader.

VARENR: 2210

ANVENDELSE & DOSERING:
Dosering: Alm. rengøring: 40-60 ml til 5 liter vand. Til rengøring af stærkt tilsmudsede overflader 
anbefales 60-160 ml til 5 liter vand.
Tåler ikke frost. Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokale regler.
Opbevares utilgængeligt for børn.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
Under 5%: Anioniske overfladeaktivestoffer. Parfume. Konserveringsmidler.
pH-værdi: 8,0.

1000 ML
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Soap Flakes

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Vegetabilske sæbespåner til rengøring af ubehandlede og lakerede naturmaterialer og linoleum, 
samt uldvask mm. Indeholder ikke voks, glycerin, EDTA, farve eller parfume.

VARENR: 2211

ANVENDELSE & DOSERING:
Sæbespånerne blandes med varmt vand. Ca.15g til10L blødgjort varmt vand. Ca. 35g til 10L ikke-
blødgjort varmt vand. Til linoleum ca. 10g til 10L varmt vand. Til uldvask ca.2 dl til 10L håndvarmt 
vand (uld bør ikkelægges i blød).
Pleje- og rengøringsprodukt til gulve, som tåler vand, såsom skiffer, granit, marmor, terrazzo, 
linoleum, ubehandlede og ludbehandledegulve. Anbefales ogsåtil vaskaf tekstiler i hånden, vask 
af tøj til babyer samt uldvask. Velegnet til fodbad.
Bør ikke bruges i vaskemaskine pga. skumdannelse.
Tåler ikke frost. Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokaleregler

500 G

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004: 
Over 30% sæbe, fremstilletaf kokos- og palmekerneolie, indeholder ogsåvand.
pH-værdi brugsopløsning: 1% ca.9,5.
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Basic Cleaner

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Grundrens til rengøring og affedtning af tilsmudsede overflader.

VARENR: 2212

ANVENDELSE & DOSERING:
Ved rengøringanbefales brugaf handsker.
Normal: 20-25 ml til 5liter vand. Ved svært snavsede overflader: 50-100 ml til 5 liter vand.
Vær forsigtig ved sarte overflader, samt ved anvendelse på farver og lak.
Tåler ikke frost.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

500 ML

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
Under 5 %: Anioniske overfladeaktivestoffer. Nonioniske overfladeaktivestoffer.
pH-værdi: 12,0.
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Toy Cleaner

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Legetøjsrens til rengøring af legetøj, samt daglig rengøring af inventar, herunder bordplader og 
andre overflader, der tåler vand. Mineralsk sæbe klar til brug.

VARENR: 2213

ANVENDELSE & DOSERING:
Klar til brug. Påføres direkte fra flasken på alle flader, der tåler vand, herunder legetøj, plast og
inventar. Anvend trigger-sprayer eller klaplåg, tørres herefter af med opvredet microfiberklud
eller papir.
Tåler ikke frost.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokale regler.
Opbevares utilgængeligt for børn.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
Under 5% nonionske overfladeaktive stoffer, parfume, sæbe.
pH.værdi: 7,8.

500 ML
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Glass Cleaner

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Glasrens til polering og rengøring af glas, spejle og andre hårde overflader, der tåler vand.

VARENR: 2214

ANVENDELSE & DOSERING:
Spray direkte fra flasken på overfladen, som aftørres med en ren og tør klud. Anvendes 
ufortyndet.
Tåler ikke frost.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på anmodning.
pH-værdi: 10,0.

500 ML
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Laundry Detergent / Color

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Flydende vaskemiddel til kulørt vask af alle typer tekstiler. Vasker effektivt rent, og er samtidig 
skånsom mod tøjets farver. Indeholder ikke blegemiddel eller optisk hvidt. Opløses hurtigt i maskinen.

VARENR: 2215

1000 ML

ANVENDELSE & DOSERING: Velegnet til vask ved temperaturer mellem 30º og 60º. Kan anvendes i alle typer 
vaskemaskiner. Kan anvendes ved vasketemperaturer op til 95º. Velegnet til iblødlægning og håndvask. Husk: nyt 
tøj vaskes seperat de første 2 - 3 gange. Dosering pr. kg tørt tøj: Let snavset: 8 ml. Normalt snavset: 10 ml. Meget 
snavset: 12-15 ml. Ved ekstra hårdt vand >12º dH doseres 20-30 % ekstra alt efter hårdhedsgrad.

Tåler ikke frost.  
Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokale regler. 
Opbevares utilgængeligt for børn.

ADVARSEL: FARE

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares 
utilgængeligt for børn.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
5% eller derover, men under 15% anioniske overfladeaktive stoffer, under 5% nonioniske overfladeaktive stoffer. 
Konserveringsmiddel.
pH-værdi: 6-7.
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Laundry Detergent / Wool

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Flydende vaskemiddel til uld og andre sarte tekstiler i maskine eller vask i hånden. Er skånsom 
mod tøjets farver. Indeholder ikke blegemiddel eller optisk hvidt. Opløses hurtigt i maskinen.

VARENR: 2216

1000 ML

ANVENDELSE & DOSERING:  Vask ved lave temperaturer (30º), så tøjet bevarer sit udseende og sin blødhed. 
Ved uldvask: husk lav dosering, da overdosering kan ødelægge tøjet. Dosering pr. kg tørt tøj: Let snavset: 6 ml. 
Normalt snavset:  8 ml. Dosering kan variere alt efter vandets hårdhedsgrad.

Tåler ikke frost.  
Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokale regler. 
Opbevares utilgængeligt for børn.

ADVARSEL: FARE

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares 
utilgængeligt for børn.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
5% eller derover, men under 15% anioniske overfladeaktive stoffer, under 5% nonioniske overfladeaktive stoffer. 
Konserveringsmiddel.
pH-værdi: 6-7.
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Laundry Detergent / Duvet

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Flydende vaskemiddel til dyner og puder. Vaskemidlet er fri for enzymer, der skader dun eller silkefyld.

VARENR: 2217

ANVENDELSE & DOSERING: Tjek altid dynens og/eller pudens vaskemærkning før vask. Indstil maskinen på 
60º, da støvmider ikke dræbes ved lavere temperaturer. Anvend høj vandstand og lav tromlerotation. Vaskemidlet 
kan anvendes ved lavere temperaturer til f.eks. snavsede dyner og puder. Dosering: Ved middelhårdt vand bruges 
25 ml pr. dyne eller 12,5 ml pr. pude.

Tåler ikke frost.  
Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokale regler. 
Opbevares utilgængeligt for børn.

ADVARSEL: FARE

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares 
utilgængeligt for børn.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
5% eller derover, men under 15% anioniske overfladeaktive stoffer, under 5% nonioniske overfladeaktive stoffer. 
Konserveringsmiddel.
pH-værdi: 6-7.

1000 ML
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Laundry Detergent / Sports Wear

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Flydende vaskemiddel til sportstøj, badetøj eller andre tekstiler med dårlig lugt.

VARENR: 2218

1000 ML

ANVENDELSE & DOSERING: Vaskemidlet bruges til den daglige maskinvask af sportstøj og andet tøj med 
dårlig lugt. Tjek altid tøjets vaskemærkning. Dosering pr. kg tørt tøj: Let snavset:  10 ml. Normalt snavset: 12 ml. 
Meget snavset: 15-20 ml. Justeres efter vandets hårdhedsgrad.

Tåler ikke frost.  
Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokale regler. 
Opbevares utilgængeligt for børn

ADVARSEL: FARE

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares 
utilgængeligt for børn.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
5% eller derover, men under 15% anioniske overfladeaktive stoffer, under 5% nonioniske overfladeaktive stoffer. 
Konserveringsmiddel.
pH-værdi: 6-7.
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Laundry Detergent / Fiber

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Flydende vaskemiddel til fiberfyld i f.eks. dyner, puder eller jakker. Vaskemidlet er fri for 
enzymer, der skader dun eller silkefyld.

VARENR: 2219

1000 ML

ANVENDELSE & DOSERING: Tjek altid emnets vaskemærkning for maximal temperatur før vask.
Brug høj vandstand og lav tromlerotation. Tjek vaskemærkning! Dosering: Ved middelhårdt vand bruges 25 ml pr. 
dyne eller 12,5 ml pr. pude. Normalt snavsede fibre kan vaskes ved 30º-40º. Dyne- og pudevask: Ved 60º dræbes 
støvmider.

Tåler ikke frost.  
Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokale regler. 
Opbevares utilgængeligt for børn.

ADVARSEL: FARE

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares 
utilgængeligt for børn.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
5% eller derover, men under 15% anioniske overfladeaktive stoffer, under 5% nonioniske overfladeaktive stoffer. 
Konserveringsmiddel.
pH-værdi: 6-7.
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1000 ML

Fabric Softener

Household

BESTIL FRA 10 ENHEDER

Modvirker statiskelektricitet og blødgør tøjet.

VARENR: 2220

ANVENDELSE & DOSERING: Klar til brug. 30-40 ml til 5 kg tøj, afhængig af vandets 
hårdhedsgrad. Bør ikke anvendes til vask af microfiberklude og -mopper.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Tåler ikkefrost
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

DEKLARATION I HENHOLD TIL EU FORORDNING NR. 648/2004:
Under5 % Parfume. Limonene.
pH-værdi: 3,0.
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