
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Používejte S4 se systémem Ariel Professional... pro vynikající výsledky Vašeho podnikání

Bezpečný
• Od výrobců Arielu.

Jednoduchý
• Bez ohledu na Váš hlavní cíl praní je tu pro vás 

systém Ariel Professional.

Účinný
• Pomáhá udržovat prádlo čistoskvoucí 

a bílé déle jako nové v porovnání  
s praním bez S4 White Max.

• Obnovuje bělost během 1 praní při použití 
omlazovacího cyklu s S4 White Max.

• Prodlužuje bělost s každým vypráním
• Používejte společně s pracím prostředkem S1 

Actilift.
• Neobsahuje bělidlo. Obsahuje rozjasňovací  

složky.

Každá zkušenost se počítá.

Tekuté prací aditivum k použití se 
systémem Ariel Professional. 

Ariel Professional S4 
rozjasňovač Whitemax

Slouží k obnovení a prodloužení bělosti prádla.

Vaši hosté bodou spokojení 
Čistota Vám může pomoci vylepšit Vaše 
recenze a hodnocení a zvýšit tím Vaši 
návštěvnost 

Minimalizujte své celkové 
provozní náklady

100

Se systémem Ariel Professional se nemusíte 
obávat nákladů na opakované praní.

Pečujte o své zaměstnance
Systém Ariel Professional Vám může pomoci
zvýšit efektivitu Vašich provozů tím, že přináší
čistotu od prvního praní.

Opakované praní je spojeno také se 
spotřebou energie, vody a pracích 
prostředků.

Přispívá k udržitelnějšímu 
rozvoji.



Koutek pro výzkum a vývoj

Technické informace

• Složení speciálního systému bělení 
pomáhá obnovit bělost a prodlužuje ji 
při každém dalším praní.

• Rozjasňovací složky vylepšují 
schopnost látky odrážet světlo a 
dodávají bílému prádlu bělejší vzhled.

Technologie bělosti

Každá zkušenost se počítá.

Před: Staré prádlo
zašedlé/zažloutlé

Po 1 vyprání v 
prostředku 
Ariel White Max

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kde používat

Návod na použití a dávkování

Kde nepoužívat

Technický popis Bezpečnostní pokyny!

• Lze používat pro všechny typy bílého prádla, ve všech pracích 
cyklech a pro všechny stupně tvrdosti vody.

• Při opakovaném praní mohou být negativně 
ovlivněny světlé a barevné kusy prádla.

Tento prací prostředek se smí dávkovat pouze prostřednictvím vybavení pro automatické dávkování P&G Professional.
• Dávkujte do posledního máchání.
• Informace o specifickém dávkování vám poskytne obchodní zástupce společnosti PG.

Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že si vaši zaměstnanci přečetli a chápou 
informace uvedené na štítku výrobku, v bezpečnostním listu a v nařízení COSHH 
(posouzení chemických rizik v EU). Štítek obsahuje návod k použití a jak na 
štítku, tak v bezpečnostním listu jsou uvedené standardní věty o nebezpečnosti, 
pokyny pro bezpečné zacházení, pokyny pro první pomoc a podmínky skladování. 
Bezpečnostní listy jsou k dispozici on-line na našich stránkách  
www.pgpro-msds.com nebo vám mohou být poskytnuté prostřednictvím 
kontaktního centra.

• EAN kód:  4015400854340
• Vzhled:  Čirá modrá tekutina
• Vůně:  Bez parfemace
• pH (1%):  7.2-9.2
• Hustota:  1.032 g/ml
• Rozpustnost ve vodě:  Vysoká


