
Comfort 
Professional 
DeoSoft
Huuhteluainetiiviste

Poistaa hajua tehden tekstiileistä 
samalla raikkaita ja pehmeitä 

Kuvaus tuotteesta
Comfort Professional DeoSoft on huuhteluainetiiviste, joka poistaa 
tehokkaasti pahaa hajua tekstiileistä mm. hoivakodeissa tai kotona 
harrastusvaatteista.  O.N.T on Patentoitu teknologia, joka tuhoaa 
pahaa hajua aiheuttavia molekyylejä. Tehoaa moniin eri tyyppisiin 
hajuihin kuten virtsan ym. eritteiden, tupakan savun, homeen 
hajuihin.

Ominaisuudet
Comfort Professional DeoSoft huuhteluaine soveltuu useimmille 
tekstiilimateriaaleille, myös elastaania sisältäville tekstiileille. Se 
poistaa villa-, tekokuitu- ja sekoitetekstiileistä sähköisyyttä sekä tekee 
erityisesti frotee- ja trikootekstiileistä miellyttävän pehmeitä. Comfort 
Professional DeoSoft sisältää O.N.T.-teknologiaa, joka tuhoaa pahaa 
hajua aiheuttavia molekyylejä. Huuhteluaine ei siis vain peitä, vaan se 
poistaa pysyvästi pahaa hajua. 

Edut
• Poistaa tehokkaasti pahaa hajua tekstiileistä ja jättää tekstiileihin 

pitkään kestävää raikkautta
• Tekee tekstiileistä miellyttävän pehmeitä
• Poistaa villa-, tekokuitu- ja sekoitetekstiileistä sähköisyyttä
• Tiivistetty koostumus

Pro Formula 
Unilever ja Diversey ovat yhdessä luoneet Pro Formula -tuotteet, 
täydellisen valikoiman ammattilaisille suunniteltuja puhdistusaineita 
yhdistettynä luotettaviin Unilever-merkkituotteisiin. Valikoima on 
kehitetty erityisesti HORECA-alan ammattilaisille. Ammattimaisten 
tuotteiden lisäksi Pro Formula tarjoa puhdistus- ja HACCP -oppaita, 
jotka auttavat sinua täyttämään hygieniavaatimukset. Hyvä 
puhtaustulos kerralla, joka kerta – ja voit keskittyä omaan toimintaasi, 
palvelemaan asiakkaitasi.
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Käyttöturvallisuus ja varastointi

Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa ja suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna

Comfort Professional DeoSoft Huuhteluainetiiviste

Tuote Pakkauskoko Tuotenumero

Comfort Professional DeoSoft 
Huuhteluainetiiviste

2 x 5 L 100833958

Ulkonäkö pH-arvo Tuoksu
Maitomainen, vaaleanvihreä ~3 (laimentamaton) Lievästi hajustettu

Käyttöohje
• 4-5 kg kone = annostus 28 ml
• 6-7 kg kone = annostus 40 ml

O.N.T. – pahaa hajua poistava teknologia

Patentoitu teknologia, joka tuhoaa pahaa hajua aiheuttavia molekyylejä. Tehoaa moniin eri tyyppisiin hajuihin kuten 
virtsan ym. eritteiden, tupakan savun, homeen hajuihin. Jättää tilaan miellyttävän raikkaan tuoksun.
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