Kuvaus tuotteesta
Omo Professional Sensitive Color on hajusteeton, tiivistetty
pyykinpesujauhe, joka soveltuu tummien ja värillisten tekstiilien
sekä mikrokuituisten siivoustekstiilien pesuun. Emäksinen, värejä
säästävä koostumus poistaa tehokkaasti rasva- ja öljylikaa sekä
veri- ja ruokatahroja. Tuote sopii myös vaikeiden tahrojen poistoon,
pyykin esipesuun ja tarvittaessa liotukseen. Ei sisällä fosfaattia, eikä
zeoliittia.

Edut
• Hajusteeton, hellävarainen väreille ja teksiileille
• Tehoaa nopeasti vaikeille tahroille
• Ei sisällä zeoliittia, fosfaattia, väriaineita, eikä optisia kirkasteita

Pro Formula
Oppaasi tehokkaaseen puhdistamiseen. Hyvä ensivaikutelma luo
pohjan täydelliselle asiakaskokemukselle. 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. Puhdas ja viihtyisä
ympäristö tuo asiakkaat takaisin yhä uudelleen ja uudelleen.

Hyväksynnät
Pohjoismainen Joutsenmerkki. Joutsenmerkityt tuotteet ja
palvelut täyttävät tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat
elinkaariajatteluun. Siinä arvioidaan muun muassa materiaalien
alkuperä, tuotannon ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien
käyttö ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana.
Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkki
löytyy vain ympäristön ja terveyden kannalta parhaista tuotteista ja
palveluista.
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Omo Professional Sensitive Color Pyykinpesujauhe
Käyttöohje
Soveltuu erinomaisesti asiakkaille, jotka haluavat ympäristömerkityn, hajusteettoman ja väriaineettoman tuotteen.

Annostelu
Koneen koko: 3-5 kg

Kevyesti
likaantunut pyykki

Normaalisti
likaantunut pyykki

Erittäin likaantunut
pyykki

Pehmeä vesi (0-6 °dH)

30 ml

40 ml

70 ml

Keskikova vesi (7-13 °dH)

30ml

60ml

90ml

Pehmeä vesi (0-6 °dH)

40ml

70ml

140 ml

Keskikova vesi (7-13 °dH)

60ml

110 ml

170 ml

Koneen koko: 6-8 kg

Mikrokuituisille siivoustekstiileille annostelu on puolet normaalista annostelusta.
Käsinpesuun: 40 ml / 10 l vettä.
40 ml painaa n. 36 g
• Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
• Lajittele pyykki värin, kuidun ja likaisuuden mukaan.
• Pese väriä päästävät tai erittäin likaiset tekstiilit erikseen – myös ensi kertaa pestävät kirjavat.
• Noudata annosteluohjeita.
• Esipesu tarvittaessa likaiselle pyykille.
• Käsinpesussa liuota pesujauhe hyvin veteen ennen pyykin lisäämistä. Huuhtele hyvin.
• Omo Sensitive Professional pyykinpesujauhetta ei suositella arkojen kuitujen kuten villan ja silkin pesuun.
• MOPIT: esipuhdista mopit harjaamalla tai imuroimalla. Pesukoneen täyttö vain 2/3 osaa normaalitäytöstä. Katso
annostelu oheisesta taulukosta.
• Pese, kuivaa ja rasvaa kätesi pyykinpesun jälkeen.

Ulkonäkö

Tuoksu

Valkoinen pulveri

Hajusteeton

Tuote

Pakkauskoko

Tuotenumero

Omo Professional Sensitive Color

8 kg , pahvirumpu, jossa
kantokahva ja annostelumitta

101102533

4X3kg, kartonkikotelo

101102514

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Säilytys alkuperäisessä
pakkauksessa ja suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna.

www.proformula.com

