
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Účinný

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Ariel Professional.

• Najlepší prací prostriedok od výrobcov  
značky Ariel.

• Dezinfikuje v súlade s európskymi  
normami (EN1276, EN1650) a 
špecializovaných inštitútov (podrobnosti  
o podmienkach použitia nájdete v pokynoch  
na dávkovanie).

Jednoduchý
• Je navrhnutý tak, aby dosahoval vynikajúce 

výsledky už pri prvom praní bez nutnosti 
namáčania alebo predpierania.

• Odstraňuje najodolnejšie škvrny a zabíja
• 99,999% baktérií.
• Obsahuje špeciálne bieliace technológie, ktoré 

pomáhajú udržať belosť bielizne dlhšie.
• Má jedinečnú kombináciu a vysokú 

koncentráciu moderných čistiacich zložiek: 
pokrokový systém povrchovo aktívnych látok, 
technologicky vyspelé enzýmy a polyméry, 
ktoré sú veľmi účinné pri odstraňovaní 
odolných škvŕn a pri čistení  
do hĺbky vlákna.

• Dosahuje vynikajúce výsledky prania  
už pri 40°C.

každá skúsenosť sa počíta™

Ariel Formula Pro +
Dezinfekčný
Jeho zloženie je navrhnuté pre profesionálov v oblasti 
zdravotníctva (domovy opatrovateľských služieb, nemocnice, 
práčovne...) s cieľom zaistiť tú najvyššiu úroveň čistoty  
a optimálnu hygienu v súlade s európskymi normami.

Vaši hostia budú spokojní

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

Optimalizujte svoje prevádzkové
náklady

100

Ariel Formula Pro + Vám pomáha optimalizovať
celkové prevádzkové náklady (znižuje frekvenciu
výmeny bielizne, znižuje spotrebu vody...) a tým 
šetriť Vaše peniaze.

Starajte sa o svojich
zamestnancov

Ariel Formula Pro + pomáha šetriť čas a úsilie 
Vašich zamestnancov, ktorí už nemusia prať 
bielizeň opakovane, aby sa zbavili odolných škvŕn.

Ariel Formula Pro + je navrhnutý tak, aby 
poskytoval vynikajúce výsledky prania už pri 
teplote 40°C, a tak Vám pomáha šetriť spotrebu 
vody a elektrickej energie.

Prispejte k udržateľnejšiemu
rozvoju



Návod na použitie a dávkovanie

Technický popis

Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Kde ho používať

• Bezpečný pre použitie u všetkých typov bielych 
a farebných textílií.

• Môže sa používať pri teplotách od 20°C do 
95°C. Vždy dodržiavajte pokyny na pranie, ktoré 
sa uvádzajú na štítkoch bielizne.

• Môže byť použitý pri všetkých úrovniach tvrdosti 
vody. Nastavte dávkovanie podľa miestnej 
úrovne tvrdosti vody, ako sa odporúča  
v pokynoch na dávkovanie.

Kde ho nepoužívať

• Nepoužívajte na vlnu  
a hodvábne textílie.

• Pre vlnu a hodváb 
odporúčame použiť prací 
prostriedok určený špeciálne 
pre tieto druhy tkanín.

Upravte dávkovanie
podľa miestnej 
tvrdosti vody a 
úrovne znečistenia 
Vašej bielizne podľa 
pokynov uvedených 
v dávkovacom 
návode na obale.

• Odporúčané dávkovanie pri mierne znečistenej 
bielizni bolo upravené tak, aby Vám zaručilo optimálne 
výsledky prania (najlepšia formula od Ariel) za všetkých 
podmienok. Odporúčané dávkovanie pri stredne/silno 
znečistej bielizni zostáva rovnaké.

• Na pranie mierne znečistenej bielizne v mäkkej vode 
môže byť produkt dávkovaný nasledovne: 6g na 1kg 
bielizne, čo umožňuje pranie 2,16t bielizne s jedným 
balením výrobku.

Bezpečnostné opatrenia!

Uistite sa, že pred použitím tohto produktu si Vaši zamestnanci prečítali 
a porozumeli jeho popisu na etikete a Vášmu posudku COSHH (posudok 
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 ich môžete získať u Vášho distribútora.

• EAN kód: 4015400866572
• Vzhľad: biely prášok
• Vôňa: Prášok s pridanou  

 vôňou
• pH (10%): 10,1
• Hustota: 640g/L
• Rozpustnosť vo vode: Vysoká

Ariel Formula Pro+ je vyvinutý tak, aby zneškodnil 99,999% baktérií pomocou svojej schopnosti zničiť bunkovú membránu
nežiadúcich mikroorganizmov.

• Bieliaci systém naruší štruktúru proteínu, zatiaľ čo povrchovo aktívne látky ničia chemickú štruktúru tukov, čím zabíjajú baktérie.
• Jedinečné technológie Ariel Formula Pro+ pôsobia spoločne, aby zvýšili úspešnosť odstránenia aj tých najoddolnejších škvŕn.
• Vylepšené enzýmy rozbíjajú škrvny na menšie fragmenty.
• Polyméry vyhĺbia otvor do škvrny, čo naruší jej vonkajšiu štruktúru a povrchovo aktívnym látkam umožní prenikať do vnútra škrvny.
• Povrchovo aktívne látky rozpustia a odstránia jednotlivé fragmenty, ktoré sú následne odstranené odstredením.

Ariel Formula Pro+ využíva na odstraňovanie škvŕn špičkové technológie

každá skúsenosť sa počíta™

Dezinfekčné vlastnosti
Dávka Pomer tkaniny 

a vody Teplota Čas  
pôsobenia

Schválené kritériá RKJ
všetky baktérie, plesne/huby a výtrusy húb 7g/L 1:5 60°C 20min
VAH/DGHM baktérie
Vrátane 4g/L 1:5 60°C 15min
Baktérie podľa normy EN1276
-  MRSA, Pseudomonas Aeruginasa
   Escherichia Cali, Enterococcus Hirae
- Staphylococcus Aureus

2g/L – 40°C 15min
1g/L – 40°C 15min

Kvasinky podľa normy EN1650
-Candida Albicans 0,5g/L – 60°C 15min

g ml g ml g ml

12 17 15 22 22 32

15 22 20 29 30 44

17 25 22 32 33 49

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.


