
Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Ha sikerre szeretné vinni vállalkozását...Használja az S4 Ariel Professional mosórendszert!

Megbízható
• Az Ariel gyártóitól.

Egyszerű
• A szennyeződés mennyisége és típusa szerint 

biztosan megtalálja az Önhöz illő Ariel Professional 
rendszert!

Hatékony
• Segít hosszabb ideig megőrizni a ruhák 

patyolattisztaságát versus wash without S4 White Max.

• Az S4 White Max és a megújító program 
használatával a ruhák már 1 mosással  
is patyolattisztaságnak örvendenek.

• Mosásról mosásra meghosszabbítja a ruhák 
fehérségét.

• Az S1 Actilift mosószerrel használható.
• Nem tartalmaz fehérítőt. Színélénkítő  

hatóanyagokat tartalmaz.

Számítanak a részletek.™

Folyékony mosószeradalék az Ariel 
Professional mosórendszerhez.

Ariel S4 White Max

Formulája visszaadja és meghosszabbítja a textíliák fehérségét.

Biztosítsa vendégei 
elégedettségét!

A tisztaság javíthat az értékelésen és segíthet 
a forgalom növelésében.

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

Gondoljon az alkalmazottaira is!
Az Ariel Professional mosórendszer 
segítségével hatékonyabbá teheti 
vállalkozását, 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

• A termék különleges kialakítású fehérítő 
rendszere segít helyreállítani, majd 
mosásról mosásra meghosszabbítani a 
ruhák fehérségét.

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

Fehérítő technológia

Számítanak a részletek.™

Előtte: Elöregedett,
megszürkült/
megsárgult textíliák.

Az Ariel White Max-al 
történő első mosás után.

Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Használata javasolt:

Használati és adagolási útmutató

Használata nem javasolt:

Műszaki leírás Biztonsági előírások!

• Minden fehér ruhához, valamint minden mosóprogrammal és 
tetszőleges keménységű vízzel használható.

• A gyakori mosás rossz hatással lehet a világos 
vagy pasztellszínű ruhadarabok színére.

A mosószer kizárólag a P&G professzionális adagolókészülékkel adagolható!
• A terméket az utolsó öblítésnél használja!
• A konkrét adagolási mennyiségekhez kérje a P&G munkatársának segítségét!

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, elsősegély nyújtásra, 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:  4015400854340
• Megjelenés:  Áttetsző kék folyadék
• Illat:  Illatmentes
• pH-érték (1%):  7.2-9.2
• Sűrűség:  1.032 g/ml
• Oldhatóság vízben:  nagyfokú


