S1
Tekutý parfemovaný syntetický škrob
na bázi polyvinylacetátu
Popis produktu
Způsob použití

• Na prádle zanechává dlouhotrvající příjemnou vůni,
• Jednoduše se odstraňuje v následném pracím cyklu

• Vhodný pro všechny typy
profesionálního prádla

• Skvělý poměr výkon – cena

• Dávkování je možné pomocí
běžných peristaltických
čerpadel nebo ruční

• Apretuje a ztužuje prádlo

• Doporučené dávkování S1 –
3–8g/kg prádla, velmi záleží
na vlastnostech textilu a
požadavku zákazníka na
výslednou tvrdost žehleného
textilu. Poraďte se s
technologickým poradcem
Professional support

• Snadnější odstranění nečistot ze stolního prádla při následném praní
díky ochranné vrstvě škrobu na textilii, tato ochranná vrstva částečně
brání proníkání špíny hluboko do struktury textilu
• Používejte v kombinaci s ostatními prostředky doporučenými pro
všechny Professional support prací systémy.

• Doporučený poměr prádlo/
voda = 1:3,5–4

Logistické informace
Bezbarvý tekutý prací prostředek s typickým zápachem po použitých surovinách
pH úroveň 1% roztoku

4,5

Speciﬁcká váha

1 kg/l

Balení

Bezpečnostní informace

20L kanystr
(2x12 na paletě)
60L kanystr
(1x6 na paletě)
200L sud
(1x2 na paletě)

Klasiﬁkce: Není klasiﬁkován jako nebezpečná látka.
Čtěte pečlive instrukce uvedené na etiketě, v bezpečnostním
listu a odstatní dokumentaci. Používejte doporučené ochranné
prostředky. Ukládejte v chladném, suchém prostředí. Chraňte před
přímým slunečním zářením a horkem.

CLO
Bělící prostředek na bázi aktivního chloru
Popis produktu
Způsob použití
• Vhodný pro všechny typy
profesionálního prádla
• Dávkování je možné pomocí
běžných peristaltických
čerpadel nebo ruční
• Doporučené pH prací lázně
nad 9,5 a teplota maximální
60st.C
• Nesmí se používat s bělením
na bázi kyslíku

• Doporučené dávkování
CLO – 2-15/kg prádla, velmi
záleží na vlastnostech textilu
a požadavku zákazníka na
výslednou tvrdost žehleného
textilu. Poraďte se s
technologickým poradcem
Professional support
• Doporučený poměr prádlo/
voda = 1:4,5

• Prostředek pro bělení prádla a účinné odstranění obtížně
bělitelných skvr (krev, paprika, ovoce, zelenina, atd.) v tekuté
formě.
• Umožňuje hygienické praní a účinně likviduje plísně na prádle.
• Je vhodný pro automatické i manuální dávkování a pro všechny
typy praček.
• Je určen pro bělení bílých a stálobarevných textilií s výjimkou vlny,
polyamidu a hedvábí.

• Rychlý účinek na prádle.
• Bezpečná koncentrace pro manipulaci na prádelně.
• Používejte v kombinaci s ostatními prostředky doporučenými pro
všechny Professional support prací systémy.

Logistické informace
Bezbarvý tekutý prací prostředek s typickým zápachem po použitých surovinách
pH úroveň 1% roztoku

10

Speciﬁcká váha

1,25 kg/l

Balení

Bezpečnostní informace

20L kanystr
(2x12 na paletě)
60L kanystr
(1x6 na paletě)
200L sud
(1x2 na paletě)

Klasiﬁkace: Korodující

UN 1791

Čtěte pečlive instrukce uvedené
na etiketě, v bezpečnostním listu
a odstatní dokumentaci. Používejte
doporučené ochranné prostředky.
Ukládejte v chladném, suchém
GHS07
prostředí. Chraňte před přímým
slunečním zářením a horkem.

GHS05

GHS05

CL
Bělící prostředek na bázi stabilního aktivního chloru
Popis produktu
Způsob použití
• Vhodný pro všechny typy
profesionálního prádla
• Dávkování je možné pomocí
běžných peristaltických
čerpadel nebo ruční
• Doporučené pH prací lázně
nad 9,5 a teplota maximální
60st.C
• Nesmí se používat s bělením
na bázi kyslíku

• Doporučené dávkování CL –
2–5/kg prádla, velmi záleží
na vlastnostech textilu a
požadavku zákazníka na
výslednou tvrdost žehleného
textilu. Poraďte se s
technologickým poradcem
Professional support
• Doporučený poměr prádlo/
voda = 1:4,5

• Prostředek pro bělení prádla a účinné odstranění obtížně
bělitelných skvr (krev, paprika, ovoce, zelenina, atd.) v sypké
formě.
• Umožňuje hygienické praní a účinně likviduje plísně na prádle.
• Jednoduchá aplikace.
• Doporučená dávka se přidává přímo do pracího procesu.

• Aktivní chlór se postupně uvolňuje v průběhu praní.
• Obsahuje antiredepoziční, komplexotvorní a dispergační přísady
• Velmi vhodný v kombinaci s Ariel Alfa Professional.
• Používejte v kombinaci s ostatními prostředky doporučenými pro
všechny Professional support prací systémy.

Logistické informace
Bezbarvý tekutý prací prostředek s typickým zápachem po použitých surovinách
pH úroveň 1% roztoku

10

Speciﬁcká váha

1 kg/l

Balení

Bezpečnostní informace

20L kanystr
(2x12 na paletě)
60L kanystr
(1x6 na paletě)
200L sud
(1x2 na paletě)

Klasiﬁkace: Korodující

UN 3077

Čtěte pečlive instrukce uvedené
na etiketě, v bezpečnostním listu
a odstatní dokumentaci. Používejte
doporučené ochranné prostředky.
Ukládejte v chladném, suchém
prostředí. Chraňte před přímým
slunečním zářením a horkem.

GHS07

GHS05

