
SKÖLJMEDEL
Fabric softener. Tøymykner. Mykgjørende - frisk og herlig duft. 

Mjukgörande - fräsch och frisk doft. Softening - Fresh and lovely scent.

Hej! 

  Tack för att du väljer en svensk produkt. Vi jobbar 
ständigt och medvetet med miljöinriktad produktutveckling 
för att OCEAN ska påverka vår miljö så lite som möjligt.  
Leif Löf, Kemist och produktutvecklare.

OCEAN Mjukmedel Blue Sky ger mjuk, väldoftande och lättskött tvätt. Tar 
bort all statisk elektrisitet, gör manglingen och strykningen lättare.

OCEAN Tøymykner Blue Sky gjør vasken din myk, frisk og velduftende. 
Fjerner all statisk elektrisitet, og gjør mangling og stryking lettere.

OCEAN Fabric softener Blue Sky makes your laundry soft, fresh and 
fragrant. Removes all static electricity, which makes mangling and ironing 
easier.

Lämnas i behållare märkt ”plast”. Om sådan behållare saknas skall plasten lämnas bland vanliga sopor. 
Emballasje sorteres som plast. Hvis slik sortering ikke finnes, kast emballasjen i restavfall.
 Left in the container marked ”plastic”. If such containers are missing, the plastic is left in the trash.
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Innehåller: Katjontensid 5-15 %, parfym 
(Hexyl Cinnamal) <1 %. 

Inneholder: Kationtensider 5-15 %, parfyme 
(Hexyl Cinnamal) <1 %.

Contains: Cationic surfactant 5-15 %, perfume 
(Hexyl Cinnamal) <1 %. 

H A V S B R I S

Dosering. Dosage
 

Handtvätt: 30 ml till 5 liter vatten. Hand: 30ml til 5 liter vand. 
Handwash: 30ml to 5 liters of water.

Ta reda på vattenhårdheten där du bor. Finne ut vannets hardhet i ditt område. 
Find out the water hardness in your area.

Maskinstorlek
Maskin størrelse
Machine size 

4-5 kg 6-7 kg

Mjukt vatten
Bløtt vann
Soft water

 0-6 dH 18 ml 37 ml

 7-13 dHMedelhårt vatten
Medium hardt vann
Medium hard water

27 ml 55 ml

 14-20 dHHårt vatten
Hardt vann
Hard water

37 ml 74 ml

Flaskan gjord av socker - Bioplastic

Tillverkat av Kempartner AB för Kemibolaget Ocean AB 
Smedjegatan 6, 131 54 Nacka 

Tfn 08-683 88 00 mail: info@kemibolaget.se  www.oceanprodukter.se
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*www.southpole.com

Räcker upp till 
For opptil

Lasts up to

56
tvättar/washes

För nästa generation


