
Tvätt- och  
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förutsättningen  
för allt liv



S O N E T T  D I S K M E D E L 

NYHET: Handdiskmedel  
Calendula
Vårdande, spagyrisk calendula-essens 
och vegetabiliska tensider, milt  
mot huden, drygt och effektivt.

Ingredienser: Sockertensid,  
kokosfettalkoholsulfat, vegetabilisk 
alkohol (etanol), Calendula officinalis 
essens*, salt, citrat, eteriska oljor 
av apelsin* (innehåller limonen*), 
bergamott* (innehåller limonen*, 
linalool*), balsamiska tillsatser*, 
virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 120 ml provflaska, 
300 ml pumpflaska, 1 l påfyllnings-
flaska

Handdiskmedel Citron
Ett ytterst drygt och koncentrerat 
handdiskmedel, som upplevs  
vänligt mot huden också av känsliga 
personer. 

Ingredienser: Sockertensid, kokos-
fettalkoholsulfat, citrat, salt, eterisk 
citrongräsolja* (innehåller citral*); 
balsamiska tillsatser*; virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 120 ml provflaska, 
300 ml pumpflaska, 1 l påfyllnings-
flaska, 5 l, 10 l och 25 l behållare

NYHET: Miljö-Disksvamp
Av cellulosa, sisal och återvunnen PET. 
Repar inte, tvättbar upp till 60 ºC. 
Lämplig också för ömtåliga ytor, glas, 
rostfritt och ytor med lotuseffekt.

Ingredienser: Svampsidan:  
cellulosafiber 100 %; Fibersidan:  
60 % sisalfiber, 40 % återvunnen PET;  
Sammanfogning: polyuretan

Förpackning: 2 per förpackning 

Tabs för diskmaskin
De mest verksamma ämnena i Sonett 
Tabs för diskmaskiner är soda, silikater 
och sulfatiserad ricinolja. De löser upp 
matrester, emulgerar och löser fett. 
Blekmedel (natriumpercarbonat) hjäl-
per till att ta bort te- och kafferester  
ur glas och koppar. Citrat och  
polyasparaginsyra (äggviteämne som 
finns i snäckor och musselskal och 
återuppbyggs igen fossilt) tar effektivt 
upp kalkrester i sköljvattnet. 
Råvarorna är som i alla Sonett-produk-
ter fullständigt biologiskt nedbrytbara. 
Viktigt: Ställ in avhärdaren 10 °dH 
högre än vad som krävs för vattnets 
faktiska hårdhetsgrad (se Infoblad om 
maskindiskmedel: www.sonett.eu)



S O N E T T  D I S K M E D E L 

Spolglans
Sulfatiserad ricinolja, alkohol och 
sockertensid minskar vattnets  
ytspänning och underlättar för sista 
sköljvattnet att rinna av. 

Ingredienser: Sulfatiserad ricinolja, 
vegetabilisk alkohol (etanol),  
sockertensid, balsamiska tillsatser*, 
virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 0,5 l flaska, 10 l 
behållare 

Salt för diskmaskin
För regenerering av jonväxlaren  
på diskmaskinen.

Ingredienser: Rent stensalt, utan 
tillsatser av klumpförebyggande 
medel och syntetiska färgämnen

Förpackning: 2 kg

Ingredienser: Citrat, soda, natrium-
percarbonat, silikat, natriumbicarbo-
nat, natriumsalt av polyasparaginsyra, 
iminodisuccinat natriumsalt, sulfatise-
rad ricinolja, sockertensid, rapsolja* 
(*certifierat ekologiskt odlat)

Förpackning: Paket med 25 tabs à 
20 g

Maskindiskmedel
Utan enzymer, tensider och  
aggressiva blekmedel. Klarar trots 
detta också stark nedsmutsning. 
Viktigt: Ställ in avhärdaren 10 °dH 
högre än vad som krävs för  
vattnets faktiska hårdhetsgrad  
(se Infoblad om maskindiskmedel: 
www.sonett.eu)

Ingredienser: Silikat, citrat,  
natriumpercarbonat, soda

Förpackningar: 1 kg, 3kg, 10 kg



S O N E T T  T V Ä T T M E D E L

Tvätta i byggsatssystem
3 komponenter: Tvättmedel pulver eller flytande, Mjukmedel, Blekmedel 

I konventionella tvättmedel är tvättmedel, mjukmedel och blekmedel  
sammanblandade. Om komponenterna är åtskilda som i Sonett-byggsatssystem, 
kan den optimala doseringen sättas in efter vattnets hårdhetsgrad och hur  
smutsig tvätten är – det mest sparsamma och miljövänliga sättet att tvätta. 

40° 60° 95° C
Tvättmedel koncentrat i  
byggsatssystem 
För alla textilier av bomull, linne, 
hampa och blandmaterial. Sonett 
tvättmedel har vegetabilisk, ren  
såpa som huvudingrediens. Såpa är 
den tvättsubstans som ligger närmast 
naturen och människan. I motsats  
till alla andra tensider har såpan 
förmåga att omedelbart efter använ-
dandet blanda sig med den kalk  
som alltid finns i avloppsvatten.  
Den bryts sedan ned fullständigt.

Ingredienser: Tvål av vegetabiliska 
oljor*, soda, silikater, kokosfettalko-
holsulfat, lermineraler, balsamiska 
tillsatser*
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 1,2 kg, 2,4 kg och 
10 kg

30° 60° 95° C
Tvättmedel flytande Lavendel i 
byggsatssystem 
För all textilier av bomull, linne, 
hampa och blandmaterial. Socker-
tensid och kokosfettalkoholsulfat 
är jämte tvål de lättast nedbrytbara 
och hudvänligaste beståndsdelarna 
i tvättmedel. Eftersom de är mindre 
känsliga för vattnets hårdhet lämpar 
de sig särskilt för tvätt i hårt vatten.

Ingredienser: Tvål av rapsolja* /  
solrosolja*, sockertensid, kokosfett-
alkoholsulfat, vegetabilisk alkohol 
(etanol), sulfatiserad ricinolja,  
eterisk lavendelolja* (innehåller  
linalool*), citrat, balsamiska  
tillsatser*, virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 120 ml provflaska, 
2 l, 5 l, 10 l och 25 l behållare



30° 40° 60° C
Tvättmedel Color Mynta & 
Citron för all kulör textil  
Tvättmedel Color är lämpligt till  
all textil av bomull, linne, hampa, 
mikrofiber och blandmaterial. Mycket 
lämpligt för lägre tvättemperaturer. 
Tvättar färgade och mörka kläder 
skonsamt och grundligt med tvål av 
ekologiska växtoljor och sockerten-
sider. Lämpligt för alla hårdhetsgrader 
på vattnet, det behövs ingen extra 
tillsats av mjukmedel. Med tvål från 
växtoljor och eteriska oljor som till 
100 % är från kontrollerat ekologiskt 
odlade eller vilt växande växter.

Ingredienser: Tvål av rapsolja* / 
solrosolja*, sockertensid, citrat, 
kokosfettalkoholsulfat, vegetabilisk 
alkohol (etanol), sulfatiserad  
ricinolja, eteriska oljor av litseaträd*, 
mynta*, pomerans (petit grain)*, 
citrongräs*, pinjeträd* och rododen-
dron* (innehåller citral*, limonen*, 
linalool*), gurjunbalsam, balsamiska 
tillsatser*, virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter) 

Förpackningar: 120 ml provflaska, 
1,5 l, 5 l, 10 l och 25 l behållare

S O N E T T  T V Ä T T M E D E L

Blekningskomplex  
och fläckborttagare i  
byggsatssystem
Utan petrokemiska blekningskom-
ponenter därför verksamt först  
från 50 °C. 
Kan användas regelbundet vid  
vittvätt. Mycket lämpligt till fläck-
borttagning på färgäkta kulörtvätt. 
Under tvättprocessen bryts natri-
umperkarbonat ned till syre, vatten 
och soda. Bleknings- och nedbryt-
ningsprocessen blir alltså en och 
samma sak. 

Ingredienser:  
Natriumperkarbonat, soda

Förpackningar: 450 g, 900 g, 
5 kg

Mjukmedel i byggsatssystem
Beroende på det lokala vattnets 
hårdhetsgrad tillsätts endast den 
faktiskt behövliga mängden mjukme-
del till tvättmedlet, för pulvertvätt-
medlet från medelhårt vatten och för 
flytande tvättmedel vid hårt vatten. 
På det sättet utnyttjas tvättmedlet 
mest effektivt, naturresurserna 
skonas och vattensystemen belastas 
minimalt. 

Ingredienser: Zeolit, citrat, soda
Förpackningar: 500 g, 1 kg, 5 kg



S O N E T T  T V Ä T T M E D E L

Sköljmedel
Lika väl som „en skvätt ättika i sista 
sköljningen“ hjälper detta sköljmedel 
till att avlägsna tvättmedelsrester.  
Det mjukar upp fibrerna och ger 
färgerna en förnyad lyster.

Ingredienser: Ren citronsyra  
av livsmedelskvalitet, vegetabilisk  
alkohol (etanol), virvlat vatten

Förpackningar: 1 l flaska, 10 l och 
25 l behållare

Tvättmedel för ull och silke 
För maskin- och handtvätt upp till 
40 °C. Den värdefulla olivoljan är den 
bästa grunden för en mild och åter-
fettande tvål. Den är ytterst lämplig 
för rengöring och vård av känsliga 
ull- och sidenplagg. 

Ingredienser: Tvål av olivolja* och 
rapsolja* / solrosolja*, sockertensid, 
vegetabilisk alkohol (etanol), citrat, 
eterisk lavendelolja* (innehåller 
linalool*), balsamiska tillsatser*, 
virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter) 

Förpackningar: 120 ml provflaska, 
0,5 l och 1 l flaska, 10 l och  
25 l behållare

Ullkur 
För återfettning av flitigt använda 
ullkäder och ullblöjbyxor. Vid regel-
bunden användning av Sonett ullkur, 
återfår materialet den nödvändiga 
fetthalten.

Ingredienser: Ullfett, tvål av 
olivolja*, sockertensid, cetylalkohol, 
vegetabiliskt förtjockningsmedel, 
citrat, eterisk lavendelolja*  
(innehåller linalool*), balsamiska 
tillsatser*, vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 120 ml flaska,  
300 ml flaska

NYHET: Fläckspray
Med ekologisk panamabark, också 
lämplig för ömtåliga textilier av 
ull och siden. Mycket verksam mot 
fläckar av frukt, kakao, bläck,  
fett m.m.

Ingredienser: Sockertensid,  
vegetabilisk alkohol, vegetabiliskt 
glycerin*, panamabarkextrakt*,  
citrat, eteriska oljor av lavendel*  
och salvia* (innehåller linalool*, 
limonen*), balsamiska tillsatser*; 
virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter) 

Förpackning: 100 ml sprayflaska



Strykmirakel
Stärker, slätar ut och vårdar alla 
textilier av bomull, linne, hampa och 
blandmaterial. Underlättar stryk-
ningen även vid torr och skrynklig 
tvätt. Plaggen håller sig skrynkelfria, 
formbeständiga och smutsavvisande 
längre.

Ingredienser: Vegetabilisk stärkelse 
av majs*, sulfatiserad ricinolja och 
tvål av olivolja* som strykglidmedel, 
citrat, vegetabilisk alkohol (etanol), 
eteriska oljor (rosengeranium* och 
lavendel*, innehåller citronellol*,  
geraniol* och linalool*), virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat) 

Förpackningar: 0,5 l sprayflaska,  
1 l påfyllningsflaska

Flytande galltvål 
Välbeprövat fläckborttagningsmedel 
i flytande form mot fläckar av fett, 
frukt, gräs, bläck, blod etc.; 
Prova plaggets färgäkthet på ett 
ställe som inte syns. 

Ingredienser: Tvål av olivolja*  
och rapsolja* / solrosolja*, socker-
tensid, vegetabilisk alkohol (etanol), 
oxgalla, apelsinskalsolja (innehåller 
limonen), äkta eterisk olja från  
petit grain* (innehåller limonen*  
och linalool*), citrat, balsamiska 
tillsatser*, virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter) 

Förpackningar: 120 ml,  
300 ml och 1 l flaska

Galltvål
Traditionell fläckborttagningstvål, 
högeffektiv mot fläckar av  
kulspetspennor, bläck, blod, fett, 
frukt, gräs etc.; Prova plaggets 
färgäkthet på ett ställe som  
inte syns.

Ingredienser: Tvål av palmolja* 
och kokosfett*, oxgalla, klorofyll, 
salt, natriumthiosulfat
(*certifierat ekologiskt odlat) 

Förpackning: 100 g 
 

S O N E T T  T V Ä T T M E D E L



Lämpligt för allergiker: 
• Rent vegetabiliska tensider
• Utan petrokemiska ingredienser
•  Utan doftämnen, färgämnen,  

komplexbildare
• Utan konserveringsmedel
• Utan enzymer
• Utan genteknik
• Fullständigt biologiskt nedbrytbar
•  Alla ingredienser är öppet  

redovisade

Flytande tvål neutral
Ingredienser: Tvål av olivolja* och 

kokosolja*, sockertensid, vegetabilisk 
alkohol (etanol), vegetabiliskt  
glycerin*, citrat, virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat)

Förpackningar: 300 ml pumpflaska,  
1 l påfyllningsflaska

S O N E T T  N E U T R A L A  S E R I E N

Handdiskmedel/
Allrent neutral

Ingredienser: Sockertensid,  
kokosfettalkoholsulfat, salt, citrat, 
virvlat vatten

Förpackningar: 0,5 l flaska,  
10 l behållare

Tvättmedel för ull och silke 
neutral

Ingredienser: Tvål av olivolja* och 
rapsolja* /solrosolja*, sockertensid av 
vegetabilisk stärkelse, socker och ko-
kosfett, vegetabilisk alkohol (etanol), 
citrat, virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat)

Förpackningar: 120 ml, 0,5 l och 
1 l flaska 



S O N E T T  N E U T R A L A  S E R I E N

Tvättmedel neutral
Ingredienser: Tvål av rapsolja* /  

solrosolja*, sockertensid och kokos-
fettalkoholsulfat, utvunnen ur  
kokosfett, stärkelse och socker,  
vegetabilisk alkohol (etanol), sulfatise-
rad ricinolja, citrat, virvlat vatten  
(*certifierat ekologiskt odlat)

Förpackningar: 2 l flaska,  
10 l och 25 l behållare

NYHET: Tvättmedel Color neutral  
med ekologisk panamabark

Tvättar ytterst effektivt redan från 
20 °C och är skonsamt mot färgerna. 
Kulör- och fintvätt av bomull, linne, 
syntetmaterial och blandmaterial. 
Högkoncentrerat och sparsamt att 
använda.

Ingredienser: Zeolit, tvål av  
växtoljor*, citrat, sockertensider,  
soda, silikat, natriumbikarbonat, 
ekologisk panamabark*
(*certifierat ekologiskt odlat)

Förpackningar: 2 x 60 ml provför-
packning, 1,2 kg



S O N E T T  D E S I N F I C E R I N G

Desinficeringsmedel
Rent vegetabiliskt desinficeringsme-
del i bruksfärdig lösning. För desinfi-
cering av alla alkoholbeständiga ytor, 
arbetsytor och verktyg. Kombinationen 
av alkohol och eteriska oljor dödar 
effektivt svampar, jästbakterier,  
bakterier som salmonella eller koli-
bakterier och alla inkapslade virus  
så som HBV, HCV, HIV, herpes simp-
lex, norovirus liksom alla mänskliga 
– och djurinfluensavirus inkl. H1N1, 
H5N. (Intyg på testresultat som  
bevisar effekten kan fås på begäran). 

Ingredienser: Vegetabilisk alkohol 
(etanol) 70 %, eteriska oljor av 
salvia* och lavendel* (innehåller 
linalool*), vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat)

Använd Sonett Desinficerings-
medel på ett säkert sätt. Läs alltid 
beskrivning och produktinformation 
innan användning.

Förpackningar: 100 ml och 0,5 l 
sprayflaska, 1 l flaska, 10 l behållare

Handdesinficeringsmedel 
Rent vegetabilisk, bruksfärdig 
alkohollösning för hygienisk hand-
desinfektion. Verksam mot bakterier, 
svampar, inkapslade virus inklusive 
influensavirus och norovirus.  
BAuA Reg. Nr. N-43659

Ingredienser: Vegetabilisk alkohol* 
(etanol) 70%, vegetabiliskt glycerin*, 
eterisk bergamottolja* (innehåller 
limonen*), kaliumsalt från  
citronsyra, vatten
(*certifierat ekologiskt odlat)

Använd Sonett Handdesinfice-
ringsmedel på ett säkert sätt.  
Läs alltid beskrivning och produkt-
information innan användning.

Förpackningar: 300 ml pumpflaska, 
1 l påfyllningsflaska



Sonett tillhör pionjärerna inom eko-

logiska tvätt- och rengöringsmedel. 

Sonetts produkter säljs i nästan alla 

europeiska länder tack vare sin utmärkta 

kvalité. Som en följd av vårt ansvar för 

att återbeliva spillvattnet, tillsätter vi till 

Sonetts tvätt- och rengöringsmedel sub-

stanser som rytmiseras i den s.k. oloid-

blandaren, och i tillverkningen använder 

vi processvatten som sätts i virvelrörelser 

i tolv äggformade glasbehållare. Alla 

ingredienser som används är fullständigt 

biologiskt nedbrytbara och innehåller 

inga syntetiska doftämnen, färgämnen 

och konserveringsmedel, och de innehål-

ler inte enzymer, petrokemiska tensider, 

blekmedel, genteknik eller nanoteknologi.

Oljorna till våra tvålar och alla eteriska 

oljor kommer till 100% från certifierad 

ekologisk odling. Mer information se:  

www.sonett.eu



S O N E T T  K R O P P S V Å R D

Flytande tvål 7 örter
En kraftig, kryddig doft från sju olika 
örter är kännetecknet för denna 
flytande tvål. Lämplig för händer, 
ansikte och hela kroppen.

Ingredienser: Tvål av olivolja* och 
kokosolja*, sockertensid, vegetabi-
lisk alkohol (etanol), vegetabiliskt 
glycerin*, citrat, eteriska oljor av 
lavendel*, mynta*, bergskyndel*, 
muskatellsalvia*, rododendron*, 
koriander*, peppar*, gurjunbalsam, 
balsamiska tillsatser*, virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 300 ml pumpflaska, 
1 l påfyllningsflaska 

Flytande tvål Citron
En mild, vårdande, friskt doftande 
flytande tvål för händer, ansikte och 
hela kroppen.

Ingredienser: Tvål av olivolja*  
och kokosolja*, sockertensid, vegeta-
bilisk alkohol (etanol), vegetabiliskt 
glycerin*, citrat, eterisk citrongräs-
olja* (innehåller citral*), gurjunbalsam, 
balsamiska tillsatser*, virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 300 ml pumpflaska, 
1 l påfyllningsflaska, 10 l behållare



S O N E T T  K R O P P S V Å R D

Flytande tvål Lavendel
En mild, vårdande, flytande tvål  
för händer, ansikte och hela  
kroppen med den lugnande, klara, 
rena doften av lavendel.

Ingredienser: Tvål av olivolja*  
och kokosolja*, sockertensid,  
vegetabilisk alkohol (etanol), 
vegetabiliskt glycerin*, citrat, eterisk 
lavendelolja* (innehåller linalool*), 
gurjunbalsam, balsamiska  
tillsatser*, virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 300 ml pumpflaska, 
1 l påfyllningsflaska, 10 l behållare

Flytande tvål Rosmarin
Rosmarin är en kraftfull, stärkande 
läkeväxt, som genomvärmer organen 
och höjer koncentrationskraften. 
Sonett flytande tvål Rosmarin piggar 
upp och väcker oss. En vårdande, 
aktiverande tvål för händer, ansikte 
och hela kroppen.

Ingredienser: Tvål av olivolja*  
och kokosolja*, sockertensid,  
vegetabilisk alkohol (etanol), vege-
tabiliskt glycerin*, citrat, eteriska 
oljor av rosmarin*, muskatellsalvia*, 
bergamott*, lavendel* och rökelse*,  
(de eteriska oljorna innehåller  
limonen* och linalool*), gurjunbal-
sam, balsamiska tillsatser*,  
virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 300 ml pumpflaska, 
1 l påfyllningsflaska, 10 l behållare

Tvål
Mild, prisvärd tvål av ekologiska  
växtoljor, utan doft- och färgtillsatser, 
utan fyllningsmedel, komplexbildare 
och optiska blekmedel. Tvålen är 
vällagrad och därför mycket dryg. 

Ingredienser: Ren vegetabilisk 
tvål av palmolja* och kokosolja*, 
glycerin*, natriumchlorid,  
natriumthiosulfat 
(*certifierat ekologiskt odlat)

Förpackning: 100 g



S O N E T T  K R O P P S V Å R D

NYHET: Flytande tvål Calendula
Calendula, som vanligen kallas  
ringblomma, sträcker sig mot solen 
med sina lysande orangeröda blommor 
och bildar inflammationshämmande 
och cellförnyande läkekrafter.  
Flytande tvål Calendula är lämplig 
för händer, ansikte och hela kroppen.

Ingredienser: Tvål av olivolja* och 
kokosolja *, sockertensid, vegetabilisk 
alkohol (etanol), vegetabiliskt glyce-
rin*, spagyrisk calendula-essens*, 
citrat, eteriska oljor av atlasceder* 
och litseaträd* och från apelsin* och 
pomerans (petit grain)*, rosenge-
ranium*, gurjunbalsam, balsamiska 
tillsatser*, virvlat vatten  
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 300 ml pumpflaska, 
1 l påfyllningsflaska, 10 l behållare

Flytande tvål Ros
En underbar varmt doftande, milt 
vårdande, flytande tvål för händer, 
ansikte och hela kroppen.

Ingredienser: Tvål av olivolja* och 
kokosolja*, sockertensid, vegeta-
bilisk alkohol (etanol), vegetabiliskt 
glycerin*, citrat, rosenvatten av 
damascenaros*, eteriska oljor av 
palmaros*, rosengeranium*, laven-
del*, citrongräs* (de eteriska oljorna 
innehåller geraniol*, limonen*, 
citronellol*, citral* och linalool*), 
gurjunbalsam, balsamiska tillsatser*, 
virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 300 ml pumpflaska, 
1 l påfyllningsflaska, 10 l behållare



S O N E T T  R E N G Ö R I N G S M E D E L

Skurmedel 
För alla som föredrar flytande 
skurmedel istället för pulver. Särskilt 
lämpligt de armaturer, tvättställ, 
keramikspishällar och rostfria ytor.

Ingredienser: Finmalet kalkmjöl 
från de schwäbiska jurabergen, 
sockertensid, kokosfettalkoholsul-
fat, eteriska oljor av lavendel* och 
citrongräs* (innehåller linalool*  
och citral*), vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat)

Förpackning: 0,5 l flaska

Skurpulver 
Ett verksamt och ytterst sparsamt 
och koncentrerat rengöringsmedel 
för toaletter, badkar, handfat,  
spisar, vidbrända kastruller, sotiga 
spisluckor och mycket mer. Rengör 
utan att repa och avlägsnar t.o.m. 
lätta kalkavlagringar.

Ingredienser: Pimpstensmjöl, 
lera, fin soda, vegetabilisk tvål*, 
eteriska oljor av salvia* och cajeput* 
(innehåller limonen*), balsamiska 
tillsatser*
(*certifierat ekologiskt odlat / 
vilt växande växter)

Förpackningar: 450 g, 1 kg

Såpa
Tvål av olivolja till 100 % från 
ekologisk odling. Rengör och vårdar 
obehandlade sten- och trägolv. 
Mycket lämpligt för tovning av ull.

Ingredienser: Tvål av olivolja *, 
vegetabilisk alkohol (etanol), citrat, 
eterisk cajeputolja* (innehåller 
limonen*), balsamiska tillsatser*, 
virvlat vatten
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackning: 0,5 l flaska, 
10 l behållare

Golv-moppningsmedel  
Skyddar vaxade, oljade och  
lackerade golv med en naturlig  
vaxyta, lämpligt för golv av kakel,  
sten, trä, kork, parkett, laminat,  
linoleum och syntetmaterial,  
vårdar utan att bygga upp ett lager.

Ingredienser: Sockertensider,  
pottaska (kaliumcarbonat), schellack-
vax, carnaubavax, japanvax, tvål  
av majsolja, vegetabilisk alkohol  
(etanol), vegetabiliskt glycerin, vatten

Förpackningar: 0,5 l doseringsflaska, 
5 l behållare



S O N E T T  R E N G Ö R I N G S M E D E L

Allrent  
Skonsamt, mycket drygt rengörings-
medel för golv, stora fönsterytor, 
badrum, kök, verkstad och bilen.

Ingredienser: Sockertensid, 
kokosfettalkoholsulfat, apelsinskals-
olja (innehåller limonen), eterisk 
citrongräsolja* (innehåller citral*), 
citrat, salt, balsamiska tillsatser*, 
virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 0,5 l och  
1 l flaska, 10 l och 25 l behållare

Badrumsrengöring 
Avlägsnar snabbt och effektivt  
kalkbeläggningar, fett och smuts  
i dusch, bad och kök. Spraya  
på, låt verka och skölj av efter  
några minuter.

Ingredienser: Vegetabilisk alkohol 
(etanol), citronsyra, sockertensid, 
virvlat vatten

Förpackningar: 0,5 l sprayflaska,  
1 l påfyllningsflaska, 10 l behållare

WC-rengöring
Med bakteriehämmande barrträds-
oljor, tar effektivt bort smuts, urin 
och kalkavlagringar. Tack var den 
tjocka konsistensen häftar medlet  
väl på toalettstolens väggar och  
kan utveckla sin fulla effekt. 

Ingredienser: Citronsyra, socker-
tensider, kokosfettalkoholsulfat, 
vegetabiliskt förtjockningsmedel, 
eteriska oljor av cederträ* och 
citronella* (innehåller citronellol*, 
geraniol* och limonen*), balsamiska 
tillsatser*, virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 0,75 l flaska,  
10 l och 25 l behållare



S O N E T T  R E N G Ö R I N G S M E D E L

Fönsterputs 
Rengör grundligt alla ytor av glas 
och rostfritt utan att lämna ränder 
eller strimmor. När det gäller stora 
fönsterytor rekommenderar vi att 
använda svamp, fönsterskrapa och 
Sonett Allrent. Efterlämnar en frisk 
och angenäm doft i rummet. 

Ingredienser: Vegetabilisk alkohol 
(etanol), sockertensid, kokosfettalko-
holsulfat, eteriska oljor av lavendel* 
(innehåller linalool*) och citrongräs* 
(innehåller citral*), virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat)

Förpackningar: 0,5 l sprayflaska,  
1 l påfyllningsflaska, 10 l behållare

Kalklösningsmedel 
Till regelbunden avkalkning av  
tvättmaskin, diskmaskin, kaffebryg-
gare, vattenkokare osv. Mycket 
verksamt vid svåra kalkavlagringar i 
toaletter, handfat, armaturer.

Ingredienser: Citronsyra av  
livsmedelskvalitet, vegetabilisk 
alkohol (etanol), virvlat vatten

Förpackningar: 1 l flaska,  
10 l och 25 l behållare 

Grovrengöring
Högkoncentrerat, rent vegetabi-
liskt grovrengöringsmedel och 
fettlösningsmedel med ekologisk 
apelsinskalsolja. Löser svåra fett- och 
oljerester i kök, bad och verkstad, 
utan att skada ömtåliga ytor. 
Utmärkt allrengöringsmedel till golv 
och fönster och för alla tvättbara, 
vattentåliga ytor.
Grovrengöring är mycket skonsamt 
mot huden.

Ingredienser: Sockertensider  
och kokosfettalkoholsulfat, apelsin-
skalsolja (innehåller limonen), citrat, 
eteriska oljor av apelsin* (innehåller 
limonen*), bergamott* (innehål-
ler limonen*, linalool*), cajeput* 
(innehåller limonen*) och citronella* 
(innehåller citronellol*, geraniol*), 
balsamiska tillsatser*, virvlat vatten 
(*certifierat ekologiskt odlat /  
vilt växande växter)

Förpackningar: 120 ml provflaska, 
0,5 l flaska, 5 l och 10 l behållare



Sonett OHG 
Ziegeleiweg 5
88693 Deggenhausen
Germany 
Tel. +49 (0)7555.9295-0
www.sonett.eu

Sonett SE 
RS-Förlagsdistribution
www.skolgrossisten.com

Biodynamiska Produkter
www.biodynamiskaprodukter.se

Dagsmeja AB
www.dagsmeja.se

Etiketten Ecogarantie 
garanterar: 

•  Användning av råvaror 
från certifierad ekologisk 
odling

•  Inga enzymer från 
genetiskt  förändrade 
mikroorganismer

•  Optimal biologisk 
nedbrytning

•  Kontroll genom Certisys 
Belgien

Det är den högsta 
standarden för omfat-
tande CO2-analys och 
– certifiering.

Certifieringen garanterar 
analys av hela företaget 
vad gäller CO2-utsläpp 
och full transparens av 
CO2 orsakande processer. 
Analysen visar att Sonett 
producerar nästan inga 
CO2-utsläpp genom upp-
värmning och elenergi. 

Etiketten EcoControl 
garanterar kontrol-
len av Sonetts egna 
kvalitetskriterier: 

•  Inga enzymer 

•  Inga petrokemiska eller 
delvis petrokemiska 
tensider 

•  Inga petrokemiska eller 
delvis petrokemiska 
konserveringsmedel 

•  Ren vegetabilisk tvål 
av oljor från certifierad 
ekologisk odling  

•  Endast äkta eteriska 
oljor, till 100 % från 
certifierad ekologisk 
odling  

•  Elenergi och uppvärm-
ning till 100 % 
från förnyelsebara 
energikällor

•  Kontroll genom PreCert 
Consulting & Auditss

Etiketten Vegan 
Society garanterar:

•  Inga ingredienser 
från djur

•  Sonett genomför inga 
djurförsök och låter 
inte andra genomföra 
det åt sig

Med undantag av Sonett 
ullkur, Sonett galltvål fast 
och flytande och Sonett 
golvmoppningsmedel, 
som innehåller ämnen 
från djur, bär alla Sonett 
produkter Vegan Society-
etiketten.

Certified by Certisys eco-control.com Reg.  by Vegan Society stop-climate-change.de

De
sig

n:
 w

w
w

.li
er

l.d
e 

/ T
ry

ck
t p

å 
10

0 
%

 re
tu

rp
ap

pe
r, 

8.
20

14
 / 

10
.0

00
 

Tr
yc

kf
är

ge
r m

ed
 v

eg
et

ab
ili

sk
a 

bi
nd

em
ed

el
, T

ry
ck

 C
O

2 -
ne

ut
ra

lt

printed by
OFFSET COMPANY
SCC-13


