
Bezpečný.  Jednoduchý.  Účinný.

Ariel Alfa 15 kg
Naša receptúra White Max je navrhnutá 
tak, aby priniesla brilantné výsledky bielenia 
pri každom praní a na obnovenie belosti už 
zašednutej bielizne.

Navrhnutý pre komerčné práčovne.

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Ariel Alfa

•  S dôveryhodnou kvalitou vedúcej 
značky Ariel

• Obsahuje systém parfumov špeciálne 
navrhnutých tak, aby poskytovali svojim 
klientom diskrétnu a sviežu vôňu

• Tento prací prášok je bez fosfátov

Je preukázané, že čistota má priamy vplyv 
na hodnotenie a referencie, ktoré následne 
na to zvyšujú Vaše zisky v podnikaní.

Vynikajúci prací výkon Ariel Alfa Vám pomôže 
minimalizovať celkové prevádzkové náklady, 
pretože znížite nutnosť opätovného prania 
bielizne.

Účinné pranie už pri teplote 30°C , bez 
nutnosti opakovaného prania Vám pomáha 
šetriť spotrebu vody a elektrickej energie. 

•  Je navrhnutý tak, aby dosahoval vynikajúce 
výsledky bez nutnosti namáčania alebo 
predpierania, čo zabezpečuje úsporu spotreby 
vody a energie

• Jeden produkt pre všetky stupne tvrdosti vody

•  Navrhnuté pre zachovanie belosti  
(aj po 50 praniach)

• Obnovuje belosť zašednutej bielizne
• Účinný pri praní už pri 30°C  teplote

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

Každá skúsenosť sa počíta.™

Vaši hostia budú spokojní

Optimalizujte svoje 
prevádzkové náklady

Prispejte k udržateľnejšiemu 
rozvoju



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

• Nízkoteplotný duálny bieliaci systém preniká hlboko do tkaniny, aby odstránil vysoko odolné škvrny v kombinácií so zjasňovačmi 
poskytuje technológiu , ktorá umožňuje udržať a obnoviť bielu bielizeň.

Ide o obohatený enzýmový 
systém, ktorý rozdelí škvrnu 

na menšie časti.

Jeho unikátne polyméry 
prenikajú do škvŕn a otvárajú ich, 

aby uľahčili prienik povrchovo 
aktívnych látok

Systém viacerých povrchovo-
aktívnych látok  škvrnu 

rozpustí, odstráni a následne 
odplaví opláchnutím

Technológie Ariel Alfa pôsobia v súčinnosti s cieľom zachovávať aj obnovovať belosť bielizne 
a zároveň zabezpečujú odstraňovanie odolných škvŕn, s ktorými sa profesionáli často stretávajú.

Technický popis

Kde ho používať Kde ho nepoužívať

Návod na použitie a dávkovanie

•  EAN code:   5413149222144
•  Popis:   Biely prášok s farebnými časticami
•  Vôňa:    Prášok s pridanou vôňou
•  pH (1%):   10.7
•  Hustota:   725g/l
•  Rozpustnosť  

vo vode:   vysoká

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.
pgregdoc.com alebo môžu byť poskytnuté prostredníctvom Vášho distribútora.

Upravte dávkovanie podľa miestnej tvrdosti vody 
a úrovne znečistenia Vašej bielizne podľa pokynov 
uvedených v dávkovacej tabuľke na obale výrobku.

•  Bezpečný pre použitie na všetkých typoch bielych a farebných textílií
• Vždy sa riaďte pokynmi na pranie uvedenými na štítku tkaniny
• Môže byť použitý pri všetkých úrovniach tvrdosti vody. Nastavte 

dávkovanie podľa miestnej úrovne tvrdosti vody, ako sa odporúča 
v pokynoch pre dávkovanie

• Môže sa použiť na predpieranie
• Môže sa používať pri teplotách od 30°C do 90°C. Vždy dodržiavajte 

pokyny na pranie, ktoré sa uvádzajú na štítkoch bielizne

• Nepoužívajte na vlnu a hodvábne textílie. Odporúča sa 
použiť prací prostriedok špeciálne navrhnutý na vlnu 
a hodváb

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečný.  Jednoduchý.  Účinný.

g ml g ml g ml

Soft water
17 23 22 30 28 39

Medium water
23 32 30 41 38 52

Hard/Very hard water
28 39 38 52 48 66

Každá skúsenosť sa počíta.™


