
Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

TEXTILÁPOLÁS

Lenor Professional    
Odour Eliminator 
Textilöblítő 
A legfisseb öblítőszerük 

 FŐBB TERMÉKELŐNYÖK

• Kifejezetten professzionális felhasználásra tervezett, 
továbbfejlesztett formula

• Növényi alapú puhasággal: a Lenor puhaságához hozzájáruló 
összetevők 85%-a növényi eredetű

• Ergonomikus flakon csepegésmentes kiöntőnyílással, hogy az 
adagolás a személyzet számára is egyszerű legyen

• Speciális lágyító technológiája óvja a szövetrostokat a károsodással 
szemben, így segít meghosszabbítani a textília élettartamát

• A csak mosószerrel történő mosáshoz képest extra  puhaságot és 
lágy tapintást eredményez

• Tervezésének megfelelően hosszan tartó frissességet nyújt a 
professzionális textíliáknak

• Szárítógép használata esetén is hatékony
• Megkönnyíti a vasalást
• Segít csökkenteni a szövetek elektrosztatikusságát

Számítanak a részletek.™

 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ügyeljen a megfelelő adagolásra!   
A túlzott mennyiség használata  
növelheti a szövetek  
gyúlékonyságát.
Használja az utolsó öblítéshez!

Adagolása kilogrammonkénti száraz ruhához
(1 kg = 4 ml)

20 ml 40 ml

4-5 kg 10 kg



i  MŰSZAKI ADATOK

EAN-kód: 8001090214140

Megjelenés: Zöld színű folyadék

Illat: Kellemes parfümaroma

pH: 2.90-3.50

Sűrűség: 0.998 – 1.000g/ml

Vízoldékonyság: Magas

Kiszerelés: 4.75 L

 HASZNÁLATA JAVASOLT
• Biztonságosan alkalmazható fehér és színes textíliákhoz
• 20 és 95°C közötti mosási hőmérsékleten. Mindig 

kövesse az anyag címkéjén feltüntetett utasításokat!

 HASZNÁLATA NEM JAVASOLT
• Mivel csökkentheti a lángállóságot, ezért 

gyermekhálóruhákhoz vagy egyéb, tűzállóként megjelölt 
ruhadarabokhoz nem használható!

• Bolyhos anyagból készült ruhákon   
(pl. gyapjú, velúr, zsenília)

!  BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
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.pgregdoc.com címen tekinthetők meg, 
illetve az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

TEXTILÁPOLÁS / LENOR PROFESSIONAL ODOUR ELIMINATOR

 TECHNOLÓGIA

 KÜLSŐ TANÚSÍTVÁNY

Az új, optimalizált parfüm-
buborékok akár 30%-
kal kevesebb vegyszert 
használnak fel, és a ko-
rábbinál is hatékonyabban 
reagálva minden érintkezé-
si ponton frissességgel 
járják át a szöveteket, 
valamint a gépi szárítás 
szakaszai után is elbűvölő 
eredményt nyújtanak. 

A Lenor Professional innovatív technológiái segítenek
friss, tiszta illatot kölcsönözni a textíliáknak, továbbá kondicionáló 
hatásuk révén ellenállhatatlanul puhává varázsolják őket.

A Lenor új, növényi 
alapú és lágyító hatású 
mikrocseppeket tartal-
maz, amelyek mosás 
közben mélyen behatol-
nak a szövetrostokba, 
ezáltal csökkentik a 
súrlódást, és óvják az an-
yagot a megkopás ellen.

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Számítanak a részletek.™


