
Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Ha vállalkozását sikerre szeretné vinni... Használja az S1 Ariel Professional 
mosórendszert!

Megbízható
• A piacvezető Ariel márka terméke.
• Patyolattiszta ruhák 1 mosással.

Egyszerű
• A szennyeződés mennyisége és típusa  

szerint biztosan megtalálja az Önhöz illő  
Ariel Professional rendszert!

Hatékony
• A mélytisztító technológiának 

köszönhetően a szövet legmélyebb 
rétegeiből is hatékonyan távolítja el a 
foltokat.

• Már 30°C-os mosási hőmérsékleten is 
hatékony.

• Enyhe, friss illatot kölcsönöz a ruháknak.
• Fékezett habzás mosás közben.
• Nem tartalmaz fehérítőt. Színélénkítő 

hatóanyagokat tartalmaz.

Számítanak a részletek.™

Koncentrált, fékezett habzású, folyékony 
mosószer az Ariel Professional mosórendszerhez.

Ariel S1 Actilift
mosószer

Professzionális mosószer mélytisztító hatású technológiával, amely 
már az első mosás alkalmával hatékonyan eltávolítja a foltokat.

Biztosítsa vendégei 
elégedettségét!

A tisztaság javíthat az értékelésen és segíthet 
a forgalom növelésében.

Csökkentse működési 
összköltségeit!
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Az Ariel Professional System használata 
mellett nem kell az újramosás költségei miatt 
aggódnia!

Gondoljon az alkalmazottakra is!
Az Ariel Professional System segítségével
vállalkozása nagyobb hatékonyságnak 
örvendhet, hiszen a ruha már az első mosás 
után tiszta lesz.

Az újramosás energia-,
víz- és vegyszerhasználattal jár.

Járuljon hozzá Ön is
a fenntartható fejlődéshez!



Kutatás-fejlesztési információk

Műszaki adatok

Számos technológia és szakértelem felhasználásával készült 
termék, az 1 mosással történő tisztításhoz.

Számítanak a részletek.™

• Az enzimek kifejezetten a foltokat célozzák meg és 
távolítják el a szövetek belsejéből.

• Háromféle felülaktív anyagot tartalmaz, amelyek közös 
erővel szedik ki a foltokat az egyes szövetrétegből.

• A polimerek megakadályozzák a szennyeződések 
kialakulását és megelőzik, hogy azok ismét lerakódjanak a 
szövet felszínén.

• A színélénkítő anyagok fokozzák a szövetek fényvisszaverő 
képességét, így a ruhák még fehérebbnek tűnnek.

• A termék különleges tervezésű parfümrendszere kellemes, 
nem túl domináns illattal vonja be a ruhákat.

• • Az Ariel S1 mosószer foszfátmentes.

Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Használata javasolt:

Használati és adagolási útmutató

Használata nem javasolt:

Műszaki leírás Biztonsági előírások!

• Használható minden fehér és színes ruhához a selyem  
kivételével, fehér ruhák esetében 30–95°C-os, színes ruhák 
esetében pedig 30–60°C-os mosási hőmérsékleten.

• Rövid mosóprogram és alacsony hőmérséklet esetén is kiváló 
teljesítményt nyújt.

• Tetszőleges keménységű vízzel használható.

• Ne használja selyem mosására! Felgyorsíthatja a 
gyapjúszövetek állagromlását.

A mosószer kizárólag a P&G professzionális adagolókészülékkel adagolható!
• Elő- és főmosásban is használható.
• Az adagolást mindig igazítsa a helyi körülményekhez a mosógép méretének, a vízkeménységnek és a ruhák 

szennyezettségének megfelelően! 
Kérjen segítséget a P&G munkatársaitól!

Gondoskodjon arról, hogy a termék használatának megkezdése előtt a 
termékcímke tartalmát, valamint a vállalat COSHH-felmérésének eredményét (az 
EU vegyikockázatról) alkalmazottai elolvassák és megértsék! A használati utasítást 
a címke, az óvintézkedésekre, elsősegélynyújtásra, valamint tárolásra vonatkozó 
információkat pedig a címke és az adatlap tartalmazza. A biztonsági adatlapok 
online a vállalatunk webhelyén, a https://www.pgpro-msds.com/search címen 
tekinthetők meg, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

• EAN-kód:   4015400854128 
4015400854166

• Megjelenés:  Kékeszöld folyadék
• Illat:  Illatosított
• pH-érték (10%): 8.00
• Sűrűség:  1.07 g/ml 
• Oldhatóság vízben:  nagyfokú


