
Každá zkušenost se počítá.™
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Doporučené dávkování bylo navrženo 
tak, aby vám zaručilo optimální 
výsledky čištění (nejlepší od Arielu) za 
všech podmínek.

Upravte dávkování
podle místní tvrdosti
vody a úrovně 
znečištění prádla
podle doporučení
v pokynech
k dávkování.

POKYNY K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Ariel Formula Pro Plus 
Dezinfekční prášek na praní
Zabíjí 99,999 % bakterií a virů

 HLAVNÍ VÝHODY

• Od renomované značky pracích prostředků Ariel
• Receptura speciálně navržená pro profesionální použití
• Odstraňuje odolné skvrny a zabíjí 99,999 % bakterií a virů
• Obsahuje specifické technologie bělosti, které pomáhají 

udržet vaše bílé prádlo déle bílé
• Obsahuje pokročilý systém povrchově aktivních látek, 

špičkové technologie enzymů a polymerů, které jsou velmi 
účinné při odstraňování odolných skvrn a zápachu

• Efektivní již při teplotě 40 stupňů

PROFESIONÁLNÍ PRANÍ

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.



i  TECHNICKÝ POPIS

Kód EAN: 8006540736319

Vzhled: Bílý prášek

Vůně: Prášek s přidanou parfemací

pH: 10.1

Hustota: 680 g/l

Rozpustnost ve vodě: Vysoká

Velikost: 13 kg

 KDE POUŽÍVAT
• Bezpečné k použití na všechny typy bílých a barevných 

textilií.
• Lze použít při teplotách praní od 20 do 95 °C. Vždy 

dodržujte pokyny pro praní uvedené na štítku látky.
• Lze použít při všech úrovních tvrdosti vody. Upravte 

dávkování podle místní tvrdosti vody jak je doporučeno 
v návodu k dávkování.

 KDE NEPOUŽÍVAT
• Nemělo by se používat na vlněné a hedvábné textilie. 

Doporučuje se prací prostředek speciálně určený pro 
vlnu a hedvábí.

 DEZINFEKCE

!  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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 uvedena výstražná 
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.

Každá zkušenost se počítá.™

 TECHNOLOGIE

Špičkové technologie Ariel Professional na odstraňování skvrn
Ariel Pro+ je navržen tak, aby zabil 99,999 % bakterií a virů zničením buněčné membrány obklopující bakterie.

• Bělicí systém napadá proteinovou strukturu, zatímco povrchově aktivní systém napadá lipidovou strukturu, aby zabil bakterie
• Jedinečné technologie Ariel Professional působí synergicky, aby zajistily odstranění odolných skvrn, kterým profesionálové čelí každý den
• Posílené enzymatické systémy rozkládají skvrnu na malé kousky
• Polymery "vrtají" do skvrny a otevírají ji, aby umožnily povrchově aktivní látce proniknout
• Povrchově aktivní látky rozpouštějí a odstraňují kousky skvrn, které se poté opláchnou

PROFESIONÁLNÍ PRANÍ / ARIEL FORMULA PRO PLUS

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bakterie VAH /DGHM 4g/L 1:5 60°C 15min
Bakterie (EN1276)
- MRSA, Pseudomonas Aeruginasa
  Escherichia Cali, Enterococcus Hirae
- Staphylococcus Aureus

2g/L – 40°C 15min
1g/L – 40°C 15min

Kvasinky (EN1650)
-Candida Albicans 0,5g/L – 60°C 15min

Dezinfekční vlastnosti
Dávkování Poměr

prádlo : voda Teplota Doba
vystavení

Obalené viry (EN14476)

Neobalené viry (EN14476)

2,5g/L
12g/L

–
–

20°C
60°C

10min
20min


