
Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Ariel Alfa 15 kg
A White Max formulánk úgy lett kifejlesztve, 
hogy tökéletes fehérséget biztosítson minden 
mosásnál és helyreálítsa a beszürkült textil 
fehérségét

Kereskedelmi/ szállodai mosodák részére

Kiváló eredmények eléréséhez használja az Ariel Alfa mosóport

•  Az Ariel márka megbízható minőségével
• Olyan speciális parfümöt tartalmaz, 

amely diszkrét és friss illatot biztosít 
megrendelőinek

• Foszfát mentes

A tökéletes tisztaság javítja az értékelést és 
hozzájárul válalkozása növekedéséhez.

Az Ariel Alfa kiváló teljesítménye segít 
csökkenteni a működési költségeit, mivel 
nem szükséges újramosni a textileket.

Hatékony mosás már 30°C is. Nem 
szükséges újramosni a textilt, ezzel vizet és 
energiát takarít meg.

•  Úgy tervezték, hogy az első mosás során kiváló 
eredményeket érjen el anélkül, hogy áztatásra 
vagy előmosásra lenne szükség. Ezzel csökkenti 
a költségeit (víz és áramfogyasztás)

• Hatékony minden vízkeménységnél

•  Megtartja az eredeti fehérséget 50 mosás 
után is

• Visszaadja a beszürkült textil fehérségét
• Kiváló eredményeket ér el már 30°C is

Biztonságos

Egyszerű

Hatékony

Számítanak a részletek.

Vendégei elégedettek lesznek

Optimalizálja működési 
költségeit

Járuljon hozzá Ön is 
a fenntartható fejlődéshez



Kutatási és fejlesztési információk

Műszaki adatok

• Az alacsony hőmérsékletű kettős fehérítő rendszer mélyen behatol a szövetbe, hogy eltávolítsa a rendkívül ellenálló foltokat színélékítővel 
kombinálva, amely lehetővé teszi a textil fehérségének megőrzését és helyreállítását.

Ez egy dúsított 
enzimrendszer, amely 
a foltot kisebb részekre 

osztja.

Egyedi polimerei behatolnak 
a foltokba és kinyitják őket, hogy 

megkönnyítsék a felületaktív 
anyagok behatolását.

A felületaktív anyagok 
feloldják és eltávolítják 

a foltokat, amelyeket ezt követően 
centrifugálással kiöblítik.

Az Ariel Alfa technológiák együtműködnek azzal a céllal, hogy megőrizzék és visszadják 
a textil fehérségét és eltávolítják a makacs foltokat.

Műszaki leírás

Használata javasolt Használata nem javasolt

Használati utasítás és adagolás

•  EAN code:   5413149222144
•  Megjelenés:   Fehér por szines részecskékkel
•  Illat:    Mosópor hozzáadott illattal
•  pH (1%):   10.7
•  Sűrűség:   725g/l
•  Oldhatóság  

vízben:   Nagyfokú

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.

A mosópor adagolását mindig igazítsa a helyi vízkeménységhez, 
valamint a ruhák szennyezettségének mértékéhez, a címkén 
szereplő adagolási táblázat szerint.

•  Biztonsággal használható bármely fehér és színes textíliához
• Mindig kövesse a ruhák címkéin feltüntetett mosási útmutatókat
• Bármilyen keménységű vízhez adható. Igazítsa az adagolást  

a vízkeménységhez, az adagolási útmutatónak megfelelően
• Előmosásra is használható
• 30 és 90°C közötti mosási hőmérsékleteken alkalmazható 

•  Ne használja selyem és gyapjú anyagok mosásához. 
Ezeket kifejezetten a selyem- és gyapjúmosáshoz 
tervezett mosószerekkel mossuk

Biztonsági előírások

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

g ml g ml g ml

Soft water
17 23 22 30 28 39

Medium water
23 32 30 41 38 52

Hard/Very hard water
28 39 38 52 48 66

Számítanak a részletek.


