
g  reen wash  
 מעתה ניתן לעשות כביסה ללא חומרי ניקוי רעילים ומרככים, ניתן לחסוך באלפי שקלים

ולשמור על הסביבה.

green washהקץ לנשיאת ואחסון חומרי ניקוי כבדים. הקץ לכפות מדידה, לכלוך -  

 ושאריות של אבקות ונוזלים בתאי מכונת הכביסה. פשוט הכניסו את הכדורים לתוך
המכונה יחד עם הבגדים.

 חסכון כלכלי - מונע את הצורך בחומרי ניקוי. עלות כביסה עם כדורי הכביסה הינה בערך
  ש"ח ומעלה לכביסה בשימוש עם אבקת או נוזל כביסה.1.5 ש"ח לעומת 0.2

 חסכון במים - ניתן להשתמש במי הכביסה עם הכדורים להשקיית צמחייה.

 green  האדם הממוצע מוציא מאות עד אלפי שקלים על חומרי ניקוי בשנה, כשה- 
wash.כדורי הכביסה האקולוגים, יספיקו למספר שנים, 

 מקור ופיתוח:

  - המוצר החזקgreen washבעזרת טכנולוגיה רבת פטנטים, מגיעה לראשונה לישראל 

  ק"ג, לניקוי בכל טמפ', שנועד12ביותר שיוצר אי פעם הנותן מענה למכונות כביסה של עד 
 לענות על כל הצרכים של כל בעל מכונת כביסה בעולם, מבחינת ניקוי, חיטוי, חיסכון,

אקולוגיה וריח נעים.

תוצאות ותועלות:

green wash,כדורי הכביסה החסכניים החדשים, לבגדים נקיים, מחוטאים, רעננים -  

 כביסות.1000ורכים מאי פעם. כל פעם ל- 

. מנקה- מסיר את כל סוגי הלכלוך.1
 . מחטא - טכנולוגיה בלעדית הקוטלת חיידקים, בקטריות, פתוגניים ופטריות הנמצאים על2

 בגדים מלוכלכים שיוצרים בין היתר ריחות לא רצויים בצורה מושלמת – מנטרל ריחות לא
נעימים.

. מרכך- מפרק את החומרים המקשים והאבנית במים, במכונת הכביסה ובצנרת . 3

 מביא לתוצאת ריכוך מדהימות שלא הכרתם, ללא הצורך בשימוש בחומרי ניקוי וחומרים
ממיסים או מרככים רעילים אחרים. כמו כן מאריך את חיי מכונת הכביסה.

 הכדורים מונעים תגובות אלרגיות שנגרמות עקב שימוש בחומרי ניקוי עם כימיקלים
 מלאכותיים ועל כן הוא פתרון אידיאלי לתינוקות ולאנשים עם רגישות למשקעים ולשאריות

 אבקת הכביסה בבגדים.

   אף שומרים על האריגים מחמצון והלבנה שנגרם מכלורgreen washכדורי הכביסה 

 מדולל במים.
 הבדים נשמרים לאורך זמן מדהייה, שומרים על אלסטיות ונותנים מגע חדש לאורך זמן רב

יותר.

 הם  היפו אלרגנים ללא חומרי ניקוי כימיים.green washהכדורים האקולוגים 



 הכדורים בטוחים לשימוש בכל מכונת כביסה.

פעולת הכדורים:
 בתוך מעטפת הכדורים ישנם מגנטים רבי עוצמה שמפרקים את המולקולות של החומרים

 המקשים והאבנית שמוזרמים למכונה עם המים. כמו כן ישנן כדוריות קרמיות ששומרות על
 PH סוגי מינראליים שבמהלך הכביסה משחררים יונים שליליים שמעלים את רמת ה-80כ-

 של המים בדומה לאבקת כביסה, היונים מפרקים את מולקולות המימן ובכך מעוררים את
 מולקולות המים הרכים ליכולת חדירה גבוהה יותר לסיבי הבגד, לשיפור תכונות השטיפה
 שלהם. כמו כן, הקשר המגנטי בין הלכלוך לסיבי הבגד מתנתק מה שמונע מהלכלוך את

 האפשרות להישאר על סיבי הבגד ברמה המולקולרית. במהלך השטיפה, המים
 המלוכלכים נשטפים מהמכונה ונשארים רק בגדים נקיים, מחוטאים והיפו אלרגניים ומים

 נקיים מחומרים רעילים לסביבה.

 הנחיות:
 בצעו הפרדה רגילה של סוגי הבגדים. במקרה של בגדים מלוכלכים במיוחד מומלץ

 להשתמש בתוספים/פתרונות ייעודיים להלבנה, הסרת כתמים ו/או לכלוך קשה. להכניס
 את הכדורים עם הבגדים למכונת הכביסה. לבחור בתוכנית הרצויה ממש כמו בשימוש עם

אבקת כביסה.

שימור כדורי הכביסה:
 לתוצאות אופטימליות ולהעלאת האפקטיביות יש לאוורר את הכדורים בין הכביסות במקום
 יבש. פעם בשבוע להניח בשמש כשעתיים כדי לאפשר את טעינתם של הכדורים הקרמיים

והמינרלים בהם. במקרה של הצטברות לכלוך ניתן לשטוף במים.


