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A kevésbé szennyezett ruhaneműhöz 
az adagolást úgy alakították ki, hogy 
minden körülmény között optimális
mosási eredményt biztosítson.

A mosópor adagolását
mindig igazítsa a helyi 
vízkeménységhez,
valamint a ruhák
szennyezettségének
mértékéhez, a címkén 
szereplő adagolási 
táblázat szerint.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• Legjobb mosópor az Ariel márka gyártóitól
• Úgy tervezték, hogy az első mosás során kiváló 

eredményeket érjen el anélkül, hogy áztatásra vagy 
előmosásra lenne szükség

• Speciális fehérítő technológiákat tartalmaz, amelyek 
segítenek hosszabb ideig megőrizni a fehérséget

• A modern tisztítószerek egyedülálló kombinációjával és 
magas koncentrációval rendelkezik: felületaktív anyagok, 
technikailag fejlett enzimek és polimerek rendszere, amelyek 
hatékonyak a rezistens foltok eltávolításában és a szálak 
mélybe ható tisztításában

• Kiváló eredményeket ér el már 40°C is

TEXTILÁPOLÁS

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Ariel Professional+ 
Mosópor
A kiváló eredmények eléréséhez

 FŐBB TERMÉKELŐNYÖK



i  MŰSZAKI ADATOK

EAN-kód: 8006540736357

Megjelenés: Fehér por

Illat: Mosópor hozzáadott parfümökkel

pH: 10.1

Sűrűség: 680 g/l

Vízoldékonyság: Magas

Kiszerelés: 13 kg

 HASZNÁLATA JAVASOLT
• Biztonsággal használható bármely fehér és színes 

textíliához.
• 20 és 90°C közötti mosási hőmérsékleteken 

alkalmazható. Kövesse mindig a ruhák címkéin 
feltüntetett mosási útmutatókat.

• Bármilyen keménységű vízhez adható. Igazítsa 
az adagolást a vízkeménységhez, az adagolási 
útmutatónak megfelelően!

 HASZNÁLATA NEM JAVASOLT
• Ne használja selyem és gyapjú anyagok mosásához.
• Ezeket kifejezetten a selyem és gyapjúmosáshoz 

tervezett mosószerekkel mossuk.

!  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.
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 TECHNOLÓGIA

Ariel Professional+ professzionális mosópor a rezisztens
foltok eltávolítására
• A fehérítő rendszer lebontja a fehérje szerkezetét, míg a felületaktív anyagok megsemmisítik a zsír kémiai szerkezetét.
• Az Ariel Professional+ egyedüláló techológiái hozzájárulnak a legmakacsabb foltok eltávolításához.
• A megújult enzimek szétrombolják a foltokat kissebb töredékekre.
• A polimerek kinagyobbítják a nyílást a foltba, ami megzavarja külső szerkezetét, és lehetővé teszi a felületaktív anyagok behatolását 

a foltok belsejébe.
• A felületaktív anyagok feloldják és eltávolítják az egyes darabokat, amelyeket ezt követően centrifugálással eltávolítanak.

TEXTILÁPOLÁS / ARIEL PROFESSIONAL+

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.


