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 Udmærkede rengøringsegenskaber i 

temperaturområdet fra koldt til 40 °C 

 Meget god fugteevne, derfor god ydelse 
ved lav vaskemekanik. 

 Aktiv farvebeskyttelse sørger for 
pålidelg bevaring af farver og forhindrer 
udblødninger.  

 Plejende tilsætninger og den milde 
tensidkombination bevirker behagelig 
tag og pålidelig antielektrostatiske 
effekter hos de behandlede tekstiler og 
tæpper. 

 Neutrale parfumeolier giver decent og 
frisk lugt.  

 Den skumfattige indstilling sikrer høj 
driftssikkerhed. 

 Ideel for kulørte og følsomme tekstiler 
af uld, silke, bomuld samt synthetics 
som pullovers, bluser, kjoler, 
uldtæpper, gardiner og tæpper. 

 Til anvendelse i vaskemaskiner, baljer, 
tæppevaskeanlæg og shampoo-
neringsmaskiner. 

 
 

 
Vaskemiddel til uld og finvask 
for følsomme tekstiler og 
tæpper. 
 
 
 

 
 
 

 

Spec. vægt 1,0 g/ml 

Viskositet: 20 - 40 mPas (20°C) 

 

pH-værdi: 

6,5 – 7,0 

Flammepunkt: > 100 °C 

Opløselighed: uden begrænsninger i 
vand 

 
 
 
 

Baljevask: 

Tilsætning af 2 ml DERVAL AN per liter 
vaskebad.  
Behandlingsvarighed:   
ca. 10 min. ved 20 – 40°C. 
Efter vask: skyl en gang koldt  
 
Maskinvask  

(afhængig af vasketøjets følsomhed)  
program easy-care 30 °C / 40 °C 
program finvask koldt / 30 °C /      

40 °C 
  program uldvask  koldt / 30 °C  

Brugskoncentration:  
2 – 3 ml DERVAL AN / liter vask 
Forvask er ikke nødvendigt. Kort skylning 
efter vask er tilstrækkeligt. 
 
Tæppevask i kontinuerlig vaskeanlæg 

1,5-3 ml DERVAL AN per liter vaskeflotte 



Alle oplysninger svarer til vores aktuelle viden. Brugen af produktet skal svare til de lokale driftsforhold. Der kan 
ikke udledes forpligtelser. 
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Tæppevask i forbehandlingskar 
ca. 1 ml DERVAL AN per liter vaskeflotte 
 
Diskontinuerlig tæppevask  

Hæld 20 - 30 ml DERVAL AN per liter 
behandlingsflotte i shampoonerings-
maskinens beholder og vask den 
præfugtede tæppe. 

 

Brug og lagring 
 
DERVAL AN er ikke følsomt over for frost. 
Før anvendelse skal produktet opvarmes  
til 15 °C. DERVAL AN kan i lukkede 
beholdere lagres i mindst 12 måneder. 
Emballagen skal efter hver udtag igen 
lukkes tæt. 


