
Spoľahlivý. Jednoduchý. Efektívny.

*DGHM /VAH: dezinfekcia pri 40°C: systém P&G Professional 3 zabíja 99,999 % baktérií pri 40 °C za 
15 minút v podmienkach znečistenia s použitím 1,0 ml/l systému P&G Professional 1 a 5,5 ml/l systému 
P&G Professional 3. Testované mikroorganizmy: S. aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa a C. albicans. 
Dezinfekcia pri 65°C: systém P&G Professional 3 zabíja 99,999 % baktérií pri 65 °C za 15 minút v 
podmienkach znečistenia s použitím 1,0 ml/l systému P&G Professional 1 a  1 ml/l systému P&G 
Professional 3. Testované mikroorganizmy: E. faecium ako termálna dezinfekcia pri  60 °C pre 
S. aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa a C. albicans. **EN Normy EN1276: dezinfekcia 
pri 40°C:  systém P&G Professional 3 zabíja 99,999 % baktérií pri praní na 40 °C počas 20 
minút v podmienkach znečistenia s použitím 1,5 ml/l systému Professional 1 a  3,9 ml/l systému 
Professional 3. Testované mikroorganizmy: S. aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa. MRSA. 
Dezinfekcia pri 60°C: systém P&G Professional 3 zabíja 99,999 % baktérií pri 60 °C za 10 
minút v podmienkach znečistenia s použitím 1,0 ml/l systému Professional 1 a 1,0 ml/l systému 
Professional 3. Testované mikroorganizmy E. faecium pri termálnej dezinfekcii pri 60 °C pre S. 
aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa a MRSA. Registračné číslo: ROI 95072, DE 61340.

Pre výnimočné výsledky v podnikaní... použite S3 so systémom Ariel Professional.

Spoľahlivý
• Od výrobcov značky Ariel.

Jednoduchý
• Bez ohľadu na Váš hlavný cieľ pri praní, 

systém Ariel Professional je tu pre Vás.

Efektívny
• Aktívny odstraňovač škvŕn v šetrnejších podmienkach 

prania (pranie pri nízkych teplotách a pri takmer 
neutrálnej hodnote pH pomáha chrániť bielizeň).

• Odstraňuje škvrny a zároveň pomáha zachovať 
farbu a celistvosť tkanín.

• Nezanecháva chemické zápachy 
na látkach (zápach bielidla).

• Antibakteriálny, zabíja 99,999 % baktérií
• podľa noriem VAH* a EN EN1276**.

every experience counts.™

Tekuté aditívum na použitie s automatickým  
dávkovacím systémom Ariel Professional.

S3 Dezinfekčný odstraňovač 
škvŕn šetrný k farbám 

Dezinfikuje a odstraňuje škvrny pri nízkych teplotách.  
Bezpečný pre farebnú bielizeň.

Vaši hostia budú spokojní.
Čistota Vám pomôže zlepšiť Vaše recenzie  
a rozbehnúť Vaše podnikanie.

Minimalizujte svoje celkové 
prevádzkové náklady.

100

So systémom Ariel Professional sa nemusíte
obávať nákladov za opakované pranie.

Starajte sa o svojich  
zamestnancov.

Systém Ariel Professional pomôže zefektívniť
vaše aktivity tak, že zabezpečí čistotu už pri
prvom praní.

Systém Ariel Professional s použitím pro-
duktu S3 je efektívny pri praní od 30 °C  
a poskytuje dezinfekciu od 40 °C*.

Prispejte k rozvoju
trvalo udržateľných zdrojov.



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

• Bielenie bezpečné voči farbe, ktoré odstraňuje silno zafarbené usadeniny 
a škvrny od vína, čaju a kávy z bielych aj farebných tkanín.

• Bielenie pri nízkej teplote dezinfikuje aj v šetrnejších podmienkach.
• Systém s pH blízkym neutrálnej hodnote je jemný k tkaninám a pomáha 

zachovať celistvosť tkaniny.

Technológia Smart Oxygen Bleach

every experience counts.™

Spoľahlivý. Jednoduchý. Efektívny.

Kde ho používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde ho nepoužívať

Technický popis Bezpečnostné pokyny!

• Môže sa používať na bielu bielizeň a väčšinu farebnej bielizne pri 
všetkých stupňoch tvrdosti vody a teplote od 30 do 65 °C.

• Pri opakovanom praní môžu citlivé farebné odevy strácať farbu.

• Neodporúča sa používať na pranie bielizne s 
obsahom polyamidu (nylónu) alebo elastanu 
(lykry).

• Nepoužívajte na vlnu a hodváb.
• Nepoužívajte pri teplotách nad 65 °C.

Tento produkt je možné dávkovať len pomocou profesionálneho dávkovacieho systému P&G Professional.
• Môže byť použitý v predpieraní a pri hlavnom praní.
• Dávkovanie závisí od podmienok zariadenia, ako sú veľkosť práčky, stupeň tvrdosti vody a úroveň znečistenia bielizne. 
• Kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti P&G, ktorý vám poskytne informácie o príslušnom dávkovaní.

Uistite sa, že si Vaši zamestnanci pred použitím tohto produktu prečítali a pochopili 
etiketu výrobku a Vaše hodnotenie COSHH (hodnotenie chemického rizika v 
EÚ). Na etikete sa nachádza návod na použitie a ako na etikete, tak aj na karte 
bezpečnostných údajov sa uvádzajú výstražné upozornenia, bezpečnostné 
vyhlásenia, postupy prvej pomoci a informácie o skladovaní. Karty bezpečnostných 
údajov sú dostupné online na našej webovej stránke www.pgpro-msds.com 
alebo môžu byť poskytnuté prostredníctvom Vášho distribútora.

• EAN kód:  4015400854289
• Popis:  Biela tekutina
• Vôňa:  Neparfémovaný
• pH (čisté):  4.0
• Hustota:  1.0-1.1g/ml 
• Rozpustnosť vo vode: Vysoká


