
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

*DGHM /VAH: Dezinfekce při 60 °C: Systém P&G Professional 8 likviduje 99,999 % 
bakterií při praní na 60 °C po dobu 15 minut v znečištěných podmínkách při použití 
2,0 ml/l systému 1 P&G Professional, 0,72 ml/l systému 7 P&G Professional a 2,25 
ml/l systému 8 P&G Professional.  Testované mikroorganizmy: E. faecium jako 
termální dezinfekce při praní na 60 °C pro mikroorganizmy S. aureus, E. hirae, E. coli, 
P. aeruginosa a C. albicans. 

**Evropské normy EN1276:
Systém 8 P&G Professional likviduje 99,999 % bakterií při praní na 60 °C po 
dobu 15 minut v znečištěných podmínkách při použití 2,0 ml/l systému 1 P&G 
Professional 1, 0,72 ml/l systému 7 P&G Professional a 2,25 ml/l systému 8 P&G 
Professional. Testované mikroorganismy: E. faecium jako termální dezinfekce při 
praní na 60 °C pro mikroorganizmy S. aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa a 
MRSA. Registrační číslo: ROI 98230, DE 61339.

Používejte S8 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
• Vynikající prostředek pro odstraňování těžko 

bělitelných skvrn při vysokých teplotách (60–95 °C).
• Nezanechává na látkách zápach bělidla.
• Antibakteriální, likviduje 99,999 % BAKTERIÍ  

podle evropských norem EN1276** a VAH*.
• Používejte společně s pracím prostředkem  

Ariel S1 Actilift a s aditivem  
Ariel S7 SC Alca Extra.

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.

Každá zkušenost se počítá.

Tekuté prací aditivum pro použití se  
systémem Ariel Professional

Ariel Professional S8 
dezinfekční odstraňovač skvrn

Navržený pro bělení při teplotách 60–95°C. S dezinfekčním 
účinkem.

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

Přispívá k udržitelnějšímu rozvoji



Koutek pro výzkum a vývoj 

Technické informace 

• Bezpečné bělicí činidlo na bázi kyslíku, které efektivně funguje v zásaditém 
prostředí, aby odstranil silně znečištěné skvrny a usazeniny z bílých i barevných 
látek.

• Vysoce účinné bělidlo k použití při vysokých teplotách, které dezinfikuje a likviduje 
bakterie při teplotách 60 °C*.

Technologie na bázi peroxidu vodíku

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 používat při teplotách nižších 
než 60 °C.

• Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.
• K odstranění skvrn od krve musí hlavnímu praní 

vždy předcházet cyklus předpírky obsahující 
přípravky Ariel S1 Actilif a Ariel S7 SC Alca Extra.

Tento prací prostředek se smí dávkovat pouze prostřednictvím vybavení pro automatické dávkování P&G Professional.
• Doporučuje se používat pouze v cyklu hlavního praní.
• 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 uvedenéna 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:  4015400854463
• Vzhled:  Čirá tekutina
• Vůně:  Příjemná (parfemace)
• pH (1%):  2.5 - 5
• Hustota:  1.075 g/ml 
• Rozpustnost ve vodě: Vysoká

*DGHM /VAH: Dezinfekce při 60 °C: Systém 8 P&G Professional likviduje 99,999 % bakterií při praní na 60 °C po dobu 15 minut v znečištěných podmínkách při použití 2,0 ml/l systému 1 P&G Professional, 
0,72 ml/l systému 7 P&G Professional a 2,25 ml/l systému 8 P&G Professional. Testované mikroorganizmy: E. faecium jako termální dezinfekce při praní na 60 °C pro mikroorganizmy S. aureus, E. hirae,  
E. coli, P. aeruginosa a C. albicans.


