Op loseptember I982 werdin Nederlandmet & komst van vrzrw he
rz
del geintroduceerd. Als we fabrikant Prwter Br Gamble mogett g
een grote behoefte. Immers, eigen onderzoek I~QEProcter B Gamble r m n 1 in l9@(aIa n , lda8 &&
Nederlandse vrouw' voor drielcwart van de 1wfdwas e m
was dat nog slechfs by ruim de helft her gevad. Zij wif drrn
dat mogelyk maakt.
Deze voorstelling van zaken was voor de redaktie aanfeiding dr
medewerker van de sektie Verzorgingstechnologievan de vakgro
bouwhogeschool ie Wageningen te vragen, waf u~tgebreiderde voo
middelen op een r@je te zetten.

Vloeibare totaalwasmiddelen
J. KAMSTEEG
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Vloeibare wasmiddelen, pschikt voor wasautomaten, zijn in een aantal Eutopeescheianden a1enige tijd op de markt. In vergelijking
met poedervorminewasmiddelen is hct mark-

De sterke stijgingvande omzet van vloeibare

werdmede veroorzaakt door de
.: wasr2liddelen
fosfa@wetgeving,die in sommlgestaten van

&&

Ia Dtrman lg$l stnrtte het Praeierd Gmtnle
koncesn met het merk v ~ z m
een 12 maandeu
dweade test in &rlijn. Doox het overweldigmde sukses(in 5 maanden wcrd een mark1981)betaandeel van V/,bereikt; LWXEU,
sloot in augustus 1981Hmkei's dochter, B&me het einde vande test niet aftewaehten,
maar zo snelmagelijkmet haar merk LIZ, 'Dm
erstefriissige Vollwaschmittel:op de Westduitsemarkt te komen. De officiiledatumis
3 september 1981. Enkele dagen later besloot
Procter & Gamblehetgrodukt VIZB op de Pete
Westduitsemarkt teintroduceren metde slogan 'DieFirissigkrafr,die's sauberer Schaft '
(FREEZE,
1981).Beide konarnqbecancureerden elkaar met ieder een reclambudget van
rond de 20mifjoen DM waamee zij in &n
jaar met de produkten LIZ en WZIR 18%van
de totale wasmiddelenmarktinhet bezit hebben (MarketingMixDigest, 1982).
Cotgate-Palmoliveheeft sinds dnd 1981in
Oostenrijk en Denemarkenhet vernieuwde
merk AXION opdemarkt gebracht. Nauwelijks
eenjaar nadeintroduktiein West-Duitsland
heeft Procter & Gamble besloten VIZIR ook in
Nederland te gaan verkopen. Hiermee isvlzm
het eerste vleeibaretotaalwasrniddeldatin '
Nededaiid te koop is.
, .
Inmiddels heeft Hedcel het vloeibare totaalwasmiddel SIL o~decmarkteebracht. ODwat
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Wasmachine's
In Europa hebben de meeste h
Cci3
trommelwasmachine. De was wordt hierbij in
de automaat opgewarmd tot 60-95 "C.De machine's zijn uitgerust met t t n ofmeer inspoelkamers voor het,gebruik van een voor- en een
hoofdwasmiddel. In sommige gevallen is er
een extra inspoelkamer aangebracht voor het
gebruik van een wasverzachter. De inspoelkamers zijn vrijwelzonder uitzondering alleen
maar geschikt voor het gebruik van poedervormige wasmiddelen; vloeibare wasmiddelen
lopen direkt in de trommel. Deze technische
voorwaarden leggen
-- een beverkingoo aan het
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@e wasmiddelen die thans in Europagebrulk
k u n m globaalin de volgende bateg d d d worden:
hoofd- ofkookwmmidelen
w W ~in&
E ~
hoofdwasgang bij temperatum vm BiO-95"Cmbruikt voor het witgod.
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-n de meeste w m d d e l e n is natriumtripolyfosfaa~-,-;nitrrlotriacetaat
NTA m rthyleen d~iuntnetetra-acetaai (EDTA) vervangen.
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U&t fur Liz. Diisseklorf, 27 september 1981.

Ise oppesvlaktewater.Tweede Kamer zitting

introduhtie versncld kunnen worden.
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berichtPG-004,10september 1982.
searchAssociation 5,may 8,lO.

