
Prací eko sada obsahuje:

1. kokosové prací strouhné mýdlo s citrátem a bez vůně - 1 kg za 500 Kč
2. perkarbonát sodný - 1 kg za 50 Kč
3. prací soda – 1 kg za 35 Kč
4. TEAD – 0,15 kg za 65 Kč 
----------------------------------------

Celek tedy celá sada na cca 60 - 70 praček* přijde na 650 Kč
*(záleží na tvrosti vody a míře ušpinění prádla)

Tento kompletek nemáme většinou skladem, v případě zájmu ho do 10 dnů dokážeme zajistit
opobchod@panpekar.cz

Výrobce: Mýdlovar Almqvist

Použití: Idelání na výrobu pracích a čistících prostředků. Na praní prádla - čistě ekologický a 
hypoalergenní prací prostředek vhodný i pro dětskou, novorozeneckou a ekzematickou pokožku. Pouze 
nevhodné na vlnu a hedvábí. Možné přidávat také do vody na veškerý úklid, vytírání…atd. Naředěnou 
vodu z praní si klidně s čistým svědomím pustit do záhonku či vylít na kompost.

Dávkování všech pracích ingrediencí: (přímo do bubnu pračky na 6 kg prádla)

• Perkarbonát sodný: 1 PL (polévkové lžíce). Rozpouští se až od 60 °C. Praní na méně vyžaduje 
přidání TAEDu

• TAED: 0,2 ČL pro rozpuštění perkarbonátu sodného. (je třeba pouze 5% TAED
na 95% perkarbonátu sodného)

• Prací soda: 1 - 2 PL prací sody dle tvrdosti vody.
• Mýdlo na praní (nastrouhané): 1 - 2 PL dle stupně znečištění prádla.
• Ocet: 3 – 4 PL do přihrádky na aviváž. Octem je nutné mýdlo neutralizovat, aby se

neusazovalo v oblečení nebo v pračce. Místo octa můžete použít také roztok kyseliny citronové
(150g kyseliny na 850g vody).

• Péče o pračku: 1 x 60 pracích cyklu perte naprázdno na 90 °C.  200 g kyselinou Citronové 
nebo 4 l octa s 200 g prací sody. Střídejte tyto dvě prací lázně.

Jednotlivé suroviny pro ty co chtějí vědět více nebo je brát solo:

Mýdlo na praní: 500 Kč/kg
Složení: Sodium Cocoate (zmýdelněný kokosový olej), Aqua (voda), Sodium Citrate (citrát)

Skladování: při teplotě do 25ˇC, nevystavujte přímému slunečnímu svitu(+-10 % odpar vody při 
zrání mýdla)
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Perkarbonát sodný: 60 Kč/kg

Složení a jiné názvy: Na2CO3.1,5 H2O2, peruhličitan sodný, peroxouhličitan sodný, 

Použití: Především jako bělič a odmašťovač při čištění a praní, vhodný zejména k praní bílého a 
stálebarevného prádla, plen a podobně. Je naprosto ekologický, během praní se rozkládá na sodu a 
peroxid, který způsobuje bělení. Vhodný zejména pro alergiky. Také na namáčení prádla 

Prací soda: 35 Kč/kg 

Detaily: Uhličitan sodný - pH plus,  Na2CO3

TAED: 420 Kč/kg 

Použití: Výroba pracích a čistících prostředků. Užívá se k uvolnění peroxidu z perkarbonátu 
sodného již za nízkých teplot praní (40°C a méně). Perkarbonát sodný s TAEDem nebo bez něj (při praní 
na 60° a více) doporučujeme používat na bílé a stálebarevné prádlo. Zbavuje skvrn, odmašťuje, bělí.
(Tetraacetylethylendiamin, aktivátor perkarbonátu sodného při teplotách nižších než 60 °C)


