
EasyWash

 De module voor hygiënisch 
schoon, verzorgd wasgoed

www.kreussler.com



Kleine verpakking – grote impact

Lanadol AKTIV voor delicate materialen zoals 
wol en zijde

Het voedende, zeer actieve speciale reinigings-
middel beschermt delicate kleding, zoals wol  
of zijde, tegen vervilten, pilling en krimpen. 

De combinatie van uitstekende kleurbescher-
ming, zeer effectieve reinigingskracht en een 
afwerking die de vezel ontziet, verwijdert ook 
hardnekkig vuil met de grootst mogelijke be-
scherming van het weefsel – dankzij een speci-
ale koude krachtformule, zelfs bij temperaturen 
van koud tot 40 °C.

De schuimvrije formule zonder gevarenlabels  
is volledig vrij van VOS, fosfaten, optische  
witmakers, EDTA, NTA en muskusgeurstoffen.

Lanadol X-PRESS voor wit en gekleurd wasgoed

Het krachtige speciale reinigingsmiddel blinkt 
uit door innovatieve kleurbescherming en uit-
stekende reinigingskracht, zelfs bij hardnekkig 
vuil. Een zeer efficiënt enzymsysteem verwijdert 
eiwit- en zetmeelvlekken, terwijl speciale opper-
vlakte-actieve stoffen vet-, olie- en pigmentver-
ontreinigingen losmaken.

Het systeem dat vezels gladstrijkt, zorgt voor 
schitterende kleuren en het behoud van een ge-
lijkmatig, glad oppervlak, voorkomt pilling en 
voorkomt groezelig worden van het weefsel. De 
kleding voelt aangenaam aan en heeft een frisse 
geur. Optimaal in het temperatuurbereik koud 
tot 40 °C. Het schuimarme, pH-neutrale Lanadol 
X-PRESS is vrij van fosfaten, optische witmakers, 
EDTA, NTA en muskusgeurstoffen.

TREBON PLUS voor de witte en kleurechte  
bonte was

Het geconcentreerde hygiënisch wasmiddel kan 
worden gebruikt bij alle waterhardheden en 
temperaturen van 30 tot 90 °C. Wast hygiënisch 
schoon vanaf 60 °C. Werkzame en zachte bleek 
vanaf 40 °C. 

Het hoog-geconcentreerde product levert al in  
de kleinste hoeveelheden goede resultaten:  
Eén kilogram is genoeg voor maximaal 100 kg 
wasgoed. Het verwijdert pigment- en vetver- 
vuilingen, is vezel beschermend en verminderd  
de vorming van kalkafzettingen op machines. 

TREBON PLUS is vrij van zeolieten, fosfaten, 
EDTA, NTA en perboraten.

OTTALIN ODX geurabsorbeerder 1

OTTALIN ODX verwijdert snel en veilig onge-
wenste geuren en geeft het weefsel een aange-
naam frisse geur. De krachtige geurabsorbeerder 
is bij uitstek geschikt voor wasgoed van bejaar-
dentehuizen en verpleeghuizen/ziekenhuizen, 
werk- en beschermende kleding, sportspullen en 
andere geurintensieve verontreinigingen zoals 
na schade door overstromingen.

Omdat het zelfs tegen rookgeuren werkt, kan het 
worden gebruikt om weefsels te herstellen van 
brandschade. Hardnekkige voedselgeuren worden 
ook verwijderd. Tegen geurtjes in kussens, zacht 
speelgoed of textiele decoraties OTTALIN ODX on-
verdund of in een 1:2 oplossing gemengd met wa-
ter opsproeien en aan de lucht laten drogen. Vooraf 
absoluut controleren op vochtbestendigheid!

OTTALIN SOFT intense geconcentreerde  
wasverzachter 1

OTTALIN SOFT intense zorgt voor een intense 
frisse geur – niet alleen direct na het wassen, 
maar ook lang na het drogen in de machine. Het 
geheim ervan: Kleine microcapsules gevuld met 
parfum. Ze worden bij lichte wrijving geactiveerd 
en geven hun aangename geur af wanneer ze lang 
worden gedragen – op deze manier ruikt wasgoed 
langer als fris gewassen. De feel-good-factor 
wordt ook versterkt doordat het bijzonder zacht 
aanvoelt. Praktisch in de wasserij: De weefsels 
drogen sneller en zijn gemakkelijker te strijken.

Onder meer geschikt voor

— Zeer kwetsbare kledingstukken gemaakt  
van wol en zijde zoals blouses en andere 
bovenkleding, dassen en sjaals, jurken etc.

Onder meer geschikt voor

— Witte en bonte was

— Werkkleding in bejaarden- en verpleeghuizen, 
medische praktijken, hotels, restaurants etc.

— Bed- en tafellinnen

Onder meer geschikt voor

— Linnen van bejaarden- en verpleeghuizen/
ziekenhuizen, werkkleding en beschermende 
kleding, sportartikelen

— Textiel met schade door overstromingen of brand

— Tapijten en  
gordijnen

Onder meer geschikt voor

— Witte en bonte was

— Werkkleding in bejaarden- en verpleeghuizen, 
medische praktijken, hotels, restaurants etc.

— Bed- en tafellinnen

Onder meer geschikt voor

— Witte en kleurechte boven- en onderkleding

— Witte en kleurechte werkkleding in bejaar-
den- en verpleeghuizen, medische praktijken, 
hotels, restaurants etc.

— Witte en kleurecht bed- en tafellinnen

Dosering in hoofdwas bakje Dosering in wasverzachter bakje 

LET OP HET VOLGENDE: OTTALIN ODX en OTTALIN SOFT intense 
mogen niet samen worden gebruikt omdat het geurabsorbe-
rende effect van OTTALIN ODX de geur van de wasverzachter 
zou neutraliseren.

1

Met het Kreussler EasyWash-systeem in de gebruiksvriendelijke flessen van 4 liter en emmers van 5 kg wordt het was- 
goed al bij lage temperaturen snel en grondig schoon en fris. Of het nu gaat om dokterspraktijken en bejaardentehuizen, 
brandweerkorpsen en kleuterscholen, hotels en ziekenhuizen of textielreinigers: De ideale combinatie van een super-
geconcentreerd, hygiënisch wasmiddel voor de witte en kleurechte bonte was, twee speciale wasmiddelen voor de fijne en 
bonte was, een geconcentreerde wasverzachter met krachtige geurcapsules en een krachtige geurabsorbeerder kan ook 
het zwaarste vuil en de sterkste geuren aan. EasyWash zorgt voor hygiënische reinheid, de grootst mogelijke bescher-
ming van de weefsels en een aangenaam geurende kleding die zacht aanvoelt – en het is kostenbesparend, zacht voor de 
huid en milieuvriendelijk. Alle producten hebben als dermatologisch testresultaat "zeer goed".
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Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustrasse 87–93

D-65203 Wiesbaden

Tel:  +49 611 9271-0

Fax:  +49 611 9271-111

info@kreussler.com

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au  
mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions  
d’utilisation et sont sans engagement de notre part.

DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

Kreussler wurde 1912 gegründet und ist ein in der vierten Generation geführtes Familienunternehmen mit zwei Sparten: 
Textile Care und Pharma. Umweltfreundliche und zukunftsweisende Innovationen, höchste Qualität und Verantwortung  
für Ressourcenschutz sind fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der für uns  
relevanten Umweltgesetze und -vorschriften, Chemikaliengesetzgebung und der Umweltnorm DIN EN ISO 14001:2015. 

Kreussler ist Mitglied des VCI und fühlt sich den Richtlinien der weltweiten Initiative Responsible Care verpflichtet. 
Unsere Waschmittel und Wäscheausrüstungsmittel sind dermatologisch getestet, exakt dosierbar, biologisch abbaubar 
und nach den aktuellsten Vorgaben seitens des Gesetzgebers konzipiert. Die Waschmittel enthalten keine unter der 
EU-Richtlinie 67/548/ EWG Annex VI eingestuften Stoffe, keine PBT-, vPvB- oder SVHC-Stoffe und sind REACH-com- 
pliant (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006). Sie sind frei von Phosphaten und APEO, Boraten und Perboraten, EDTA,  
NTA, Moschus-Xylolen, Formaldehyd und Formaldehydabspaltern und entsprechen der EU-Detergentienverordnung 
648/2004/EG. Die desinfizierenden Wasch- und Waschhilfsmittel erfüllen die Vorgaben der Biozidprodukteverord-
nung (EU) Nr. 528/2012. 

Als international aufgestelltes Unternehmen unterhält Kreussler fünf Niederlassungen in Frankreich, Italien, den 
USA, Schweden und Großbritannien und verfügt über einen technischen Außendienst in vielen weiteren Ländern. 
Geliefert wird in rund 70 Länder. Hierzu greift Kreussler auf ein umfassendes Netzwerk kompetenter Partnerun-
ternehmen zurück. Produziert wird ausschließlich am Firmensitz in Wiesbaden, wo sich auch die unternehmens-
eigene Abteilung für Forschung & Entwicklung befindet.

Kreussler werd in 1912 opgericht en is een in de vierde generatie geleide familieonderneming met twee segmenten:
Textile Care en Farma. Milieuvriendelijke en op de toekomst georiënteerde innovatie, de hoogste kwaliteit en verantwoorde-
lijkheid voor de bescherming van de ressources zijn een vast bestanddeel van de filosofie van onze firma. Wij verbinden 
ons ertoe de voor ons relevante milieuwetten en -voorschriften, de wetgeving inzake chemicaliën en de milieunorm 
DIN EN ISO 14001:2015 na te leven.

Kreussler is lid van VCI en verbindt zich tot naleving van de richtlijnen van het wereldwijde initiatief Responsible Care.
Onze wasmiddelen en uitrustingsmiddelen zijn dermatologisch getest, exact doseerbaar, biologisch afbreekbaar en  
volgens de meest actuele voorschriften van de wetgever ontworpen. De wasmiddelen bevatten geen onder de EU-richtlijn  
67/548/EEG Bijlage VI gerangschikte stoffen, geen PBT-, vPvB- of SVHC-stoffen en zijn REACH-compliant (verordening 
(EG) nr. 1907/2006). Zij zijn vrij van fosfaten en APEO, boraten en perboraten, EDTA, NTA, muskus-xyleen, formaldehyde 
en formaldehyde-bijdragers en vervullen de EU-verordening inzake detergenten 648/2004/EG. De desinfecterende 
was- en washulpmiddelen vervullen de taken van de verordening inzake biocideproducten (EU) nr. 528/2012.

Als internationaal georiënteerde onderneming onderhoudt Kreussler vijf filialen in Frankrijk, Italië, USA, Zweden 
en Groot-Brittannië en beschikt over een technische buitendienst in vele andere landen. Geleverd wordt in ongeveer 
70 landen. Hiervoor maakt Kreussler gebruik van een omvangrijk netwerk van competente partnerondernemingen. 
Geproduceerd wordt voornamelijk op de zetel van de firma in Wiesbaden, waar zich ook de eigen afdeling voor 
research & ontwikkeling bevindt.
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