Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

PROFESIONÁLNÍ PRANÍ

Lenor Professional
Summer Breeze
Aviváž

Naše dosud nejlepší svěžest
HLAVNÍ VÝHODY
• Od renomované značky aviváží Lenor
• Vylepšené složení speciálně vyvinuté pro profesionální použítí
• S rostlinnou hebkostí: na hebkosti Lenoru se z 85 % podílejí
přísady rostlinného původu
• Ergonomická lahev s nalévacím hrdlem, ze kterého aviváž
neodkapává, usnadní zaměstnancům dávkování
• Obsahuje speciální změkčující technologie, které chrání vlákna
před poškozením a pomáhají prodloužit životnost prádla
• V porovnání s použitím samotného pracího prostředku dává
prádlu větší hebkost a nadýchanost
• Navržen pro dlouhotrvající profesionální svěžest vašeho prádla
• Účinný i po sušení prádla v sušičce
• Usnadňuje žehlení prádla
• Pomáhá snižovat statickou přilnavost tkanin

POKYNY K POUŽITÍ
Dávkujte správné množství. Větší
dávka než doporučené množství
může zvýšit hořlavost tkanin.
Používejte při posledním máchání.

Dávkování na kilogram suchého prádla
(1 kg = 4 ml)

4-5 kg

10 kg

20 ml

40 ml

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

PROFESIONÁLNÍ PRANÍ / LENOR PROFESSIONAL SUMMER BREEZE
TECHNOLOGIE

Lenor Professional obsahuje inovativní technologie, které dodávají
prádlu svěží čistou vůni a péči, díky které je neodolatelně hebké.
Lenor obsahuje nové
změkčující mikrokapky
rostlinného původu, které
při praní pronikají hluboko
do vláken, pomáhají
snižovat tření a chrání
tkaninu před 		
opotřebením.

Na zdokonalené
parfémové bublinky bylo
použito až o 30 % méně
chemických látek a díky
tomu snadněji přenášejí
svěžest do textílií, a to
při každém doteku i po
usušení prádla v sušičce.

i TECHNICKÝ POPIS
Kód EAN:

! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
8001090214201

Vzhled:

Žlutě zbarvená kapalina

Vůně:

Příjemná, parfémovaná

pH:
Hustota:

2.90-3.50
0.998 – 1.000g/ml

Rozpustnost ve vodě:

Vysoká

Velikost:

KDE POUŽÍVAT
•
•

5L

Ujistěte se, že před použitím tohoto produktu si Vaši
zaměstnanci přečetli a porozuměli jeho popisu na etiketě
a Vašemu posudku COSHH (posudek chemického rizika v
EU). Na etiketě se nachází návod k použití a jak na etiketě,
tak i na bezpečnostním listu, jsou uvedeny výstražné
upozornění, bezpečnostní prohlášení, postupy první pomoci
a informace o skladování. Bezpečnostní listy jsou dostupné
online na naší webové stránce www.pgregdoc.com, nebo
je můžete získat u Vašeho distributora.
EXTERNÍ CERTIFIKACE

Lze bezpečně používat na bílé i barevné prádlo
Lze používat při teplotách praní od 20 do 95 °C. 		
Vždy se řiďte pokyny uvedenými na štítku prádla

KDE NEPOUŽÍVAT
•
•

Tento výrobek nepoužívejte na dětské noční prádlo nebo
oděvy označené jako ohnivzdorné, protože výrobek
může jejich ohnivzdornost snížit
Nepoužívejte na oblečení vyrobené z nadýchaných látek
(jako jsou flauš, velur, žinylka)

Každá zkušenost se počítá.™

