
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaus tuotteesta 

Omo Professional Color Sensitive on herkkäihoisille kehitetty 

pyykinpesuneste. Hajusteeton ja väriaineeton pyykinpesuneste 

on hellävarainen väreille ja tekstiileille. OMO Color Sensitive alkaa 

toimia pyykinpesukoneen rummussa välittömästi. Tehokas pesuaine 

toimii myös alhaisissa lämpötiloissa ja tehoaa vaikeiden tahrojen 

poistoon. Nestemäinen koostumus soveltuu hyvin myös tekstiilien 

käsinpesuun. 

Edut 

• Hajusteeton ja väriaineeton, hellävarainen myös väreille 

• Alkaa toimimaan nopeasti ja tehoaa myös vaikeiden tahrojen 

poistoon 

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 Color Sensitive Pyykinpesuneste 
Käyttöohje 

Soveltuu erinomaisesti asiakkaille, jotka haluavat ympäristömerkityn, hajusteettoman ja väriaineettoman tuotteen. 

 

 

Annostelu 3 - 5 kg 6 - 8 kg 

Veden kovuus 

Pehmeä: (< 8° dH) 

 
40 ml 

 
70 ml 

Keskikova (8-15° dH) 52 ml 91 ml 

Kova: (> 15° dH) 64 ml 112 ml 

Käsinpesu: 30 ml 10 l 

• Pyri pesemään täysiä koneellisia. 

• Annostele pesuaine pyykin likaisuuden ja veden kovuuden mukaisesti. 

• Suojele ympäristöä pesemällä alhaisissa lämpötiloissa. 

• Liiallinen pesuaine ei tee pyykistä puhtaampaa ja on haitallista ympäristölle. 

• Pölyallergikkojen olisi suositeltavaa pestävä liinavaatteet vähintään 60˚C:ssa. 

• Pese säännöllisesti koneellinen 60˚C:ssa valkaisuainetta sisältävällä pesuaineella ja noudat koneen valmistajan 

hoito-ohjetta. 

• Jätä koneen luukku auki pesujen välillä. 

 

Ulkonäkö  Tuoksu 

Kirkas, vaaleankeltainen neste 
 

Hajusteeton 

   

Tuote Pakkauskoko Tuotenumero 

Omo Professional Color Sensitive 1x7,5 l 101102235 

 
2 x 5 l 101102299 

   

Käyttöturvallisuus ja varastointi   

Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Säilytys alkuperäisessä 

pakkauksessa ja suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna. 
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