Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Lenor Professional öblítő
Spring / Summer
Öblítő 5 l
Professzionális textillágyító, amely meghosszabítja a textil
élettartamát és hosszantartó frisseséget és puhaságot biztosít.

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Lenor Professional öblítőt

Megbízható
•
•

A Lenor márka gyártóitól
Továbbfejlesztett formula professzionális
felhasználásra erősebb hatóanyagokkal
az otthoni használatra tervezett Lenor
termékekkel szemben.

Egyszerű
•

Ergonomikus palack speciálisan kalibrált
adagolóval, amely biztonságosabb adagolást
biztosít.

Hatékony

•

•
•
•
•
•

Speciális lágyító technológiát tartalmaz,
amely megvédi a rostokat a károsodástól
és segít a ruhanemű élettartamának
meghosszabbításában.
Rendkívüli lágyságot és puhaságot biztosít a
hagyományos öblítővel szemben.
A professzionális textil tartós frissességére
tervezték.
Hatékony szárítógép használata után is.
Könnyebb vasalást biztosít.
Csökkenti a statikus töltést a szöveten.

Vendégei elégedettek
lesznek.
Bizonyított, hogy az ágynemű lágysága,
puhasága és kellemes illata közvetlen hatással
van a minősítésre és a referenciákra és ezzel
hozzájárul válalkozása növekedéséhez.
100

Optimalizálja működési
költségeit.

A Lenor Professional segít optimalizálni a
működési költségeket az ágynemű csere
gyakoriságának csökkentésével és pénzt
takarít meg.

Járuljon hozzá Ön is
a fenntartható fejlődéshez
A Lenor Professional technológiája segít
az élettartam meghosszabbításában, és
a koncentrált forma segít csökkenteni a
csomagolásból származó hulladékokat.

Gondoljon az alkalmazottakra is.
A Lenor Professional segít időt és erőfeszítést
megtakarítani az alkalmazottai számára, mivel
a frisseség eléréséhez nem kell újramosni a
ruhaneműt. Ezzel időt és pénzt takarít meg.

Számítanak a részletek.

Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Műszaki adatok
Kutatási és fejlesztési információk

A Lenor Professional innovatív lágyító technológiákat tartalmaz,
amelyek segítenek meghosszabbítani a ruhanemű élettartamát.
A lágyító mikrokapszulák síkosítják a
szálakat és csökkentik a súrlódást,
ezzel megvédik
a szövetet az elhasználódástól.

A Lenor lágyító
mikrokapszulákat
tartalmaz, amelyek a mosás alatt
mélyen behatolnak a szálakba.

Műszaki leírás:
• EAN kód: 8001090336705/Spring/, 		
8001090336781/Summer/
• Megjelenés: Kék / sárga folyadék
• llat: Öblítő hozzáadott illattal
• pH(higítatlan): 2.90-3.50
• Sűrűség: 0.998-1.000 g/l
• Oldhatóság vízben: Nagyfokú

! Biztonsági előírások
Gondoskodjon arról, hogy a termék használatának megkezdése előtt minden alkalmazott
elolvassa és megismerje a termékcímke utasításait, valamint a vállalat COSHH-felmérésének (az EU vegyikockázatról szóló) eredményét! A használati útmutató a címkén, az egyéb
figyelmeztetések, óvintézkedések, illetve elsősegélynyújtásra, valamint tárolásra vonatkozó
információk pedig szintén a címkén, továbbá a biztonsági adatlapon kerültek feltüntetésre!
A biztonsági adatlapok online a vállalatunk weboldalán, www.pgpro-msds.com címen
tekinthetők meg, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

Használati utasítás és adagolás

Adagolás

Használja az utolsó mosási ciklusban.
Tartsa be az ajánlott adagolást. Túladagolás esetén megnövekedhet a szövet gyúlékonysága.
4-5kg

25 ml

10kg

2x25 ml

Adagolás 1 kg száraz ruhaneműre: 1kg=5 ml

Használata javasolt
• Biztonsággal használható bármely fehér és színes textíliához.
• 20 és 95°C közötti mosási hőmérsékleteken alkalmazható.
Kövesse mindig a ruhák címkéin feltüntetett mosási útmutatókat.

Használata nem javasolt
• Ne használja gyerek ágyneműre és tűzáló
anyagként megjelölt ruhaneműre, mivel
csökkentheti tűzálóságukat.
• Lágy anyagokból (például gyapjú, velúr, zsenilia)
készült ruhákon.

Számítanak a részletek.

