
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Používejte S7 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
• Zvyšuje zásaditost prací lázně pro podporu 

výkonu odstraňovače skvrn Ariel S8 SC 
HydrOxi a zajišťuje tím tak prvotřídní odstranění 
skvrn.

• Tento výrobek je určený k použití společně 
s pracím prostředkem Ariel S1 Actilift a 
odstraňovačem skvrn S8 SC HydrOxi.

Každá zkušenost se počítá.

Tekuté prací aditivum pro použití se 
systémem Ariel Professional

Ariel Professional S7 
alkalizér

Navržený pro podporu výkonu aditiva Odstraňovač skvrn  
S8 SC HydrOxi.

Vaši hosté budou 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

S7 SC Alca Extra pomáhá vytvořit zásadité prostředí, které rozloží a 
rozptýlí nečistoty v prací lázni. Při použití společně s odstraňovačem 
skvrn Ariel S8 SC HydrOxi zvyšuje výkon pro prvotřídní odstranění skvrn.

Jak vytvořit zásadité prostředí ve vodní lázni

Každá zkušenost se počítá.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kde používat

Návod na použití a dávkování

Kde nepoužívat

Technický popis Bezpečnostní pokyny!

• Prostředek je možné používat na bílé a většinu barevného prádla 
pro všechny stupně tvrdosti vody a teploty od 60 do 95 °C.

• Nedoporučuje se pro teploty nižší než 60 °C.
• Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.

Tento prací prostředek se smí dávkovat pouze prostřednictvím vybavení pro automatické dávkování P&G Professional.
• Výrobek je možné používat v cyklu hlavního praní i v předpírce.
• Dávkování závisí na individuálních podmínkách provozu, jako je například velikost pračky, tvrdost vody a úroveň znečištění. 

Informujte se u svého obchodního zástupce společnosti P&G.

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:  4015400854449
• Vzhled:  Žlutá tekutina
• Vůně:  Bez parfemace
• pH (1%):  ≥ 12
• Hustota:  1.310 g/ml
• Rozpustnost ve vodě: Vysoká


