
Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Hatékony 

Ha sikerre szeretné vinni vállalkozását... Használja az S2 adalékot az  
Ariel Professional mosórendszerrel!

Megbízható
• A Lenor gyártóitól.

Egyszerű
• A szennyeződés mennyisége és típusa  

szerint biztosan megtalálja az Önhöz illő  
Ariel Professional rendszert!

• Extra puhaságot és 3x hosszan 
tartóbb frissességet nyújt (az S2 Lenor 
mosószeradalék használata nélküli 
mosáshoz képest).

• Elősegíti a ruhák elektrosztatikusságának 
csökkenését, amely a szárítógép 
használata során keletkezik.

• Csökkenti a gyűrődést, megkönnyítve 
ezzel a vasalást.

• Kiváló vízszívó képességgel rendelkezik.
• Használja együtt az Ariel S1 Actilift 

mosószerrel!

Számítanak a részletek.™

Szuperkoncentrált textilöblítő az  
Ariel Professional System mosórendszerhez.

Lenor S2 Extra
Soft & Fresh

Professzionális textilöblítő, amely extra puhaságot
és frissességet nyújt a ruháknak.

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 alkalmazottaira is!

Az Ariel Professional System 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 lágyító technológia síkosítja a szövetrostokat, 
elősegíti a súrlódás csökkenését, valamint 
hozzájárul a textil elhasználódásának 
mérsékléséhez, ezáltal az anyag selymessé és 
pihepuha tapintásúvá válik.

• A Lenor frissítő mikrocseppeket tartalmaz, amelyek 
öblítés közben mélyen az anyagszálak belsejébe 
hatolnak, így tartós frissességet eredményeznek, 
ami szárítás, hajtogatás és viselés közben is 
megmarad.

Lenor TouchFresh technológia

Számítanak a részletek.™

Textilöblítő használata nélkül pH semleges végeredmény 
textilöblítő használatával

&

Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Használata javasolt:

Használati és adagolási útmutató

Használata nem javasolt:

Műszaki leírás Biztonsági előírások!

• Bármely fehér és színes ruhához; minden mosóprogrammal és 
tetszőleges keménységű vízzel használható.

• Mivel csökkentheti a tűzállóságot, ezért 
gyermekek hálóruháján vagy egyéb, tűzállóként 
megjelölt ruhadarabon nem használható!

• Nem alkalmas továbbá bolyhos anyagok (pl. 
gyapjú, velúr vagy zsenília) mosásához.

• 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, elsősegélynyújtásra valamint tárolássra 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:  4015400854203
• Megjelenés:  Kék színű folyadék
• Illat:  Illatosított
• pH-érték (tisztán): 2.50 - 3.50
• Sűrűség:  0.990 – 0.998 g/ml
• Oldhatóság vízben: nagyfokú


