
Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Ha vállalkozását sikerre szeretné vinni... Használja az S6 adalékot az  
Ariel Professional mosórendszerrel!

Megbízható
• Az Ariel gyártóitól.

Egyszerű
• A szennyeződés mennyisége és típusa szerint 

biztosan megtalálja az Önhöz illő Ariel Professional 
rendszert!

Hatékony 
• Megkönnyíti az erősen szennyezett textíliák 

zsírtalanítását és mosását.
• Megnöveli a folteltávolítás sikerességét többféle 

zsíros folt és testnedv eltávolítása során, pl. a 
következőknél:
• Ételfoltok
• Arc- és testápolók/masszázsolajok
• Gépzsír 
• Verejték

• Közel pH-semleges készítmény.
• Foszfátmentes. Enzimmentes.
• Nem hagy vegyszermaradékot vagy  

kellemetlen szagot az anyagon.
• Használja együtt az Ariel S1 Actilift  

mosószerrel!

Számítanak a részletek.™

Folyékony mosószeradalék az  
Ariel Professional mosórendszerhez.

Ariel S6 emulgeálószer

Formulája hatékonyabbá teszi a zsíros foltok eltávolítását.

Biztosítsa vendégei 
elégedettségét!

A tisztaság javíthat az értékelésen és segíthet 
a forgalom növelésében.

Csökkentse működési 
összköltségeit!
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Az Ariel Professional rendszer használatával 
nem kell az újramosás költségei miatt 
aggódnia!

Gondoljon alkalmazottaira is!
Az Ariel Professional System segítségével 
hatékonyabbá teheti vállalkozását, hiszen a 
ruha 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

Az S6 formula felűlaktív rendszere kihozza 
a zsíros foltokat a szövetekből, majd 
feloldja őket a mosóvízben, elősegítve 
ezzel, hogy az öblítéssel távozzanak és ne 
rakódjanak le ismét a szövet felszínén.

Zsírtalanítási technológia

Számítanak a részletek.™

Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Használata javasolt:

Használati és adagolási útmutató

Használata nem javasolt:

Műszaki leírás Biztonsági előírások!

• Minden fehér és színes ruhához, illetve tetszőleges keménységű 
vízhez.

• A termék 60°C-on vagy annál magasabb hőfokon hatékony.
• Használatát rendkívül szennyezett textíliák, például 

munkaruházat, konyharuhák vagy masszázslepedők mellé 
ajánljuk.

• nincs megadva

A mosószer kizárólag a P&G professzionális adagolókészülékkel adagolható!
• Elő- és főmosásban is használható.
• Az adagolást 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 eredményeit (az 
EU vegyikockázatról) alkalmazottai elolvassák és megértsék! A használati utasítást 
a címke, az óvintézkedésekre, elsősegélynyújtásra, valamint a 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:  4015400854432
• Megjelenés:  Áttetsző sárga folyadék
• Illat:  Illatmentes
• pH-érték (1%):  7
• Sűrűség:  1g/ml 
• Oldhatóság vízben: nagyfokú

Megjegyzés: a fenti ábra csupán példa 
illusztráció.


