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Produktový list

P&G Professional
Ariel Alfa White Max
Zajistí prádlu původní bělost
dokonce i po 50. vypráních
Naše nová White Max receptura byla navržena tak, aby
tento vylepšený produkt přinášel zákazníkům dokonalou
bělost nejen po každém vyprání, ale také aby byl
schopen vybělit již zašedlé prádlo.
Doporučeno pro klienty typu: komerční/hotelová prádelna

Vlastnosti produktu
 Navrženo pro udržení a obnovu bělosti a vysokou kvalitu
pracího procesu:
 Udržuje původní bělost i po 50-ti praních.
 Obnovení bělosti je o 83% lepší oproti německým
standardům * - * RAL-GZ 992/1 po 50. cyklech v
měkké vodě.


Obsahuje specifické bělící technologie, které pomáhají
udržovat a obnovit vaše bílé prádlo
 Dvojí bělicí systém (včetně nových TAED bělidel)
 Zvýšenou hladinu optických zjasňovačů (2,5X vs.
předchozí Ariel Alfa)
 Nový polymer, který zamezuje usazování nečistot v
prádle.

 Obsahuje jedinečnou kombinaci vysoce výkonných
složek: pokročilý systém povrchově aktivních látek, stejně
jako high-tech enzymy, duální bělicí systém a polymery,
které jsou velmi účinné při odstraňování skvrn.

Použití
 Bezpečný pro všechny typy bílých a
barevných textilií.
 Vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketě
tkaniny/prádla.
 Lze použít při všech úrovních tvrdosti vody.
Upravte dávku podle vaší místní úrovně
tvrdosti vody, jak je doporučeno v návodu k
dávkování.
 Může být použit i pro předpírku

Kdy nepoužívat

 Produkt není určen pro praní vlněných a
hedvábných textilií. Na tento typ prádla
používejte k tomu určený produkt.
 Obsahuje parfém speciálně navržený tak, aby vaši klienti
vnímali jemnou diskrétní vůni.
 Navržen pro skvělé výsledky praní i bez předchozího
předeprání či namáčení – šetří tak vaši spotřebu vody a
energie.
 Je zcela bezfosfátový
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Použití & dávkování
Upravte dávku podle vaší místní
tvrdosti vody a úrovně znečištění prádla
doporučeno v návodu k dávkování na
obalu.

•
•
•
•
•

Vzhled: Bílý prášek s barevnými znaky
Vůně: Příjemná, diskrétní
pH (10%): 10.7
Hustota: 710g/l
Rozpustnost ve vodě: vysoká

Bezpečnostní informace
Ujistěte se, že vaši zaměstnanci přečetli a
porozuměli etiketě výrobku, stejně jako
bezpečnostnímu listu tohoto produktu.
Tento štítek na obalu obsahuje pokyny pro
použití.
Štítek i bezpečnostní list obsahují
upozornění na nebezpečí, pokyny pro
bezpečné zacházení, postupy první pomoc
a informace o skladování.
Bezpečnostní list je k dispozici na
www.pgpro-msds.com či www.pgprof.info.
Podrobné informace mohou být poskytnuty
prostřednictvím call centra.

Logistická data
Balení

Velikost balení

EAN kód

Pytel

15 kg (paleta 42 ks)
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Hotline 778 063 677

