
Ano-ano ang mga
Benepisyo

Binawasan ang panganib kapag 

nangangasiwa sa mga labahin

Madaling buksan, diretso mula sa box

Hindi natutusok at tumatagal

Napakahusay na mga property 

na panghadlang sa bacteria

Nababagay para sa mamasa-masa o basang laundry

Ganap na natutunaw ang bag 

Nahahati sa natural na biomass, CO2, at tubig

Ligtas para sa kapaligiran

NATUTUNAW SA MAINIT NA TUBIG

Ang mga laundry bag ay dinisenyo para diretsong ilagay sa 
washing machine at ganap na matutunaw sa panahon ng 
komersyal na cycle ng paglalaba. Mga cycle ng mainit na 
paglalaba na higit sa 70 degrees Celsius.

MGA SUKAT NG 
LAUNDRY BAG

660 x 840 x 20 Microns
710 x 990 x 20 Microns
Integrated soluble ties

MGA APPLICATION

Mga Ospital, Care Home, Hotel, Airline, Spa
Pagprotekta sa kawani at mga kostumer 
mula sa kontaminadong labahin.
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P a n g h a d l a n g  s a  I m p e k s y o n

NATUTUNAW SA TUBIG
NA MGA LAUNDRY BAG

Bakit kailangan ninyo ang mga bag na panghadlang sa impeksyon?
Ang aming mga bag na panghadlang sa impeksyon ay nagpapabawas sa panganib ng pagtawid 

ng kontaminasyon ng mga nakakahawang sakit, kabilang ang COVID-19, kapag pinapangasiwaan 

ang mga maruruming tela o labahin. Hindi na kailangan na buksan o kunan 

ng laman ang mga bag bago maglaba. 

Protektahan ang inyong kawani at mga panauhin.

NATUTUNAW SA TUBIG

BIODEGRADABLE

LIGTAS PARA SA DAGAT

BABALA
KONTAMINADONG 
MGA LABAHIN
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P a a n o  g a m i t i n  

Mga tagubilin sa paglalaba sa laundry bag gamit ang MAINIT na tubig

Para sa mga pasilidad na komersyal o institusyonal: ang pangangasiwa at pangangalaga 

para sa natutunaw sa mainit na tubig na mga laundry bag, dinisenyo para maiwasan ang 

pagkalat ng nakakahawang mga sakit. Ang mga laundry bag na ito ay gawa 

sa 100% Hydroplast ligtas para sa dagat, ganap na natutunaw sa tubig na plastic film.

Protektahan ang inyong kawani at mga panauhin.

NATUTUNAW SA TUBIG

BIODEGRADABLE

LIGTAS PARA SA DAGAT

HOTLINE NG PAG-ORDER:

BABALA
KONTAMINADONG 
MGA LABAHIN

 Buksan ang bag at ilagay ang maruming labahin sa bag.

 Hilahin ang butas-butas na panali mula sa itaas ng bag.

 Gamitin ang panali para isara ang bag kapag puno na.

 Panatilihing punuin ang mga laundry bag sa tuyong mga kondisyon 

       sa panahon ng pagtatabi/transportasyon.

 Ilagay ang sarado pa ring bag sa washing machine.

 Labhan sa KUMPLETONG CYCLE NG MAINIT NA TUBIG sa 158F/70C o 

       mas mainit pa.

 Huwag punuin ang washing machine sa higit pa sa pinayong kapasidad 

       at panatilihin ang tamang dami ng tubig.

 Itabi ang hindi nagamit na mga bag sa protektadong pambalot hanggang 

       handa nang gamitin.

 Gamitin ang mga bag gamit ang malinis, tuyong mga kamay.
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