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Odporúčané dávkovanie bolo  
navrhnuté tak, aby vám zaručilo  
optimálne výsledky čistenia (najlepšie 
od Arielu) za všetkých podmienok.

Upravte dávkovanie 
podľa miestnej tvrdosti 
vody a úrovne
znečistenia bielizne 
podľa odporúčaní
v pokynoch
na dávkovanie.

POKYNY NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Ariel Professional+ 
Prášok na pranie
Najvyššia úroveň čistoty a hygieny 
bielizne

 HLAVNÉ VÝHODY

• Od renomovanej značky pracích prostriedkov Ariel
• Receptúra špeciálne navrhnutá na profesionálne použitie
• Obsahuje špecifické technológie belosti, které pomáhajú 

udržať vašu bielu bielizeň dlhšie bielu
• Obsahuje pokročilý systém povrchovo aktívnych látok, 

špičkové technológie enzýmov a polymérov, ktoré sú 
veľmi účinné pri odstraňovaní odolných škvŕn a zápachu

• Efektívny už pri teplote 40 stupňov

PROFESIONÁLNE PRANIE

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.



i  TECHNICKÝ POPIS

Kód EAN: 8006540736357

Vzhľad: Biely prášok

Vôňa: Prášok s pridanou parfumáciou

pH: 10.1

Hustota: 680 g/l

Rozpustnost vo vode: Vysoká

Veľkosť: 13 kg

 KDE POUŽÍVAŤ
• Bezpečné na použitie na všetky typy bielych a farebných 

textílií.
• Možno použiť pri teplotách prania od 20 do 95C. Vždy 

dodržujte pokyny na pranie uvedené na štítku látky.
• Je možné použiť pri všetkých úrovniach tvrdosti vody. 

Upravte dávkovanie podľa miestnej tvrdosti vody ako sa 
odporúča v návode na dávkovanie.

 KDE NEPOUŽÍVAŤ
• Nemalo by sa používať na vlnené a hodvábne textílie. 

Odporúča sa prací prostriedok špeciálne určený na vlnu 
a hodváb.

!  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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, sú uvedené 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.

Každá skúsenosť sa počíta.™

 TECHNOLÓGIA

Špičkové technológie Ariel Professional na odstraňovanie škvŕn

• Jedinečné technológie Ariel Professional pôsobia synergicky, aby zabezpečili odstránenie odolných škvŕn, ktorým profesionáli denne čelia
• Posilnené enzymatické systémy rozkladajú škvrnu na malé kúsky
• Polyméry "vŕtajú" do škvrny a otvárajú ju, aby umožnili povrchovo aktívnej látke preniknúť
• Povrchovo aktívne látky rozpúšťajú a odstraňujú kúsky škvŕn, ktoré sa potom opláchnu

PROFESIONÁLNE PRANIE / ARIEL PROFESSIONAL+

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.


