Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Ariel Formula Pro+
dezinfekční prací prášek
13 kg
Jeho složení je navrženo pro profesionály z oblasti zdravotnictví (domovy
s pečovatelskou službou, nemocnice, prádelny) s cílem zajistit tu nejvyšší
úroveň čistoty a optimální hygienu v souladu s Evropskými normami

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte Ariel Formula Pro+

Bezpečný

•

Nejlepší prací prostředek od výrobců značky
Ariel
Dezinfikuje v souladu s Evropskými normami (EN1276 a EN1650) a specializovaných
institutů (podrobnosti o podmínkách najdete
v pokynech o dávkování)

•

Jednoduchý

• Navržený tak, aby dosahoval vynikajících výsledků už při prvním praní bez nutnosti namáčení
anebo předpírky

Účinný

•
•
•

•

Odstraňuje nejodolnější skvrny
a zabíjí 99,999 % bakterií
Obsahuje speciální bělící technologie, které
pomáhají udržet bělost prádla déle
Má jedinečnou kombinaci a vysokou
koncentraci moderních čisticích složek:
pokročilý systém povrchově aktivních látek,
technologicky vyspělé enzymy a polymery,
které jsou velmi účinné při odstraňování
odolných skrvn a při čištění do hloubky
vlákna
Dosahuje vynikajících výsledků praní už
při 40°C

Vaši hosté budou spokojení
Je dokázáno, že čistota má přímý vliv na hodnocení
a reference, které následně na to zvyšují Vaše zisky v
podnikání.
100

Optimalizujte svoje provozní
náklady

Ariel Formula Pro + Vám pomáhá optimalizovat
celkové provozní náklady (snižuje frekvenci výměny
prádla, snižuje spotřebu vody) a šetřit Vaše peníze

Přispějte k udržitelnějšímu
rozvoji
Ariel Formula Pro+ je navržený tak, aby poskytoval
vynikající výsledky praní už při teplotě 40°C, a tak
Vám pomáhá šetřit spotřebu vody a elektrické
energie.

Starejte se o své zaměstnance
Ariel Formula Pro+ pomáhá šetřit čas a úsilí Vašich
zaměstnanců, kteří již nepotřebují prát prádlo
opakovaně pro odstranění odolných skvrn.

™

Každá zkušenost se počítá.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Technické informace
Okénko výzkumu a vývoje

Ariel Formula Pro+ profesionální prací prostředek
s technologií odstraňování odolných skvrn.
Ariel Formula Pro+ je vyvinutý tak, aby zneškodnil 99,999 % bakterií pomocí své schopnosti, která ničí buněčnou membránu
nežádoucích mikroorganismů.
•
•
•
•

Bělicí systém naruší strukturu proteinu, zatímco povrchově aktivní látky ničí chemickou strukturu tuků, čímž zabíjejí bakterie.
Jedinečné technologie Ariel Professional působí společně tak, aby zvýšily úspěšnost odstranění těch nejodolnějších skvrn.
Vylepšené enzymy rozbíjejí skvrny na menší fragmenty.
Polymery vyhloubí otvor do skrvny, což naruší její vnější strukturu a umožní pronikat povrchově aktivním látkám dovnitř.

Technický popis
•
•
•
•
•
•

EAN kód:
4015400866572
Popis:
Bílý prášek
Vůně:
Prášek s přidanou vůní
PH (neředěný):
10.1
Hustota:
640g/ml
Rozpustnost ve vodě: Vysoká

Kde ho používat

Kde ho nepoužívat

• Bezpečný pro použití na všech typech
bílých a stálo-barevných textilií
• Může se používat při teplotách od 40°C
do 90°C. Vždy dodržujte pokyny na
praní, které se uvádějí na štítcích prádla
• Může se používat při všech úrovních
tvrdosti vody. Nastavte dávkování podle
místní tvrdosti vody, jak je doporučeno
v pokynech pro dávkování

• Nepoužívejte na vlnu a hedvábné
textilie
• V tomto případě doporučujeme
použít prací prostředek speciálně
navržený na vlnu a hedvábí

Návod k použití a dávkování
Upravte dávkování
dle tvrdosti vody
a úrovně znečištění
prádla podle pokynů
uvedených v návodu
na dávkování.

•

•

Doporučené dávkování při málo znečištěném
prádle bylo upravené tak, aby Vám zabezpečilo
optimální výsledky praní (nejlepší od Arielu) za všech
podmínek. Doporučené dávkování na středně /silně
znečištěné prádlo zůstává stejné.
Na praní málo znečištěného prádla v měkké vodě
může být produkt dávkováný následovně - 6g na
1kg prádla, což umožňuje praní 2.16t prádla s
jedním balením výrobku.
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! Bezpečnostní opatření
Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli a pochopili
etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chemického rizika v EU).
Na etiketě se nachází návod k použití a jak na etiketě, tak i v bezpečnostním listu se
uvádí výstražná upozornění, bezpečnostní vyhlášky, postupy první pomoci
a informace o skladování. Bezpečnostní listy jsou dostupné na naší webové stránce
www.pgregdoc.com anebo mohou být poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

Dezinfekční vlastnosti
Schválené RKI
Schválené baktericidní VAH/DGHM
včetně bakterií

Schválené baktericidní podle EN 1276
- MRSA, Pseudomonas Aeruginasa
Escherichia Cali, Enterococcus Hirae
- Staphylococcus Aureus

Schválené kvasinky podle EN 1650
-Candida Albicans

Dávkování

Prádlo:
poměr vody

Teplota

Čas působení

7g/L
4g/L
2g/L
1g/L
0,5g/L

1:5
1:5
–
–
–

60°C
60°C
40°C
40°C
60°C

20min
15min
15min
15min
15min

™

Každá zkušenost se počítá.

