
SOFT absolut provence

Teknisk information

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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Et automatisk
doseringssystem
anbefales stærkt.
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g Manuel dosering:
Påfør produktet i
overensstemmelse
med doserings-
anbefalingen. 

Anvendelsesområde:
kan stryges.

Anvendelsesområde:
udviklet til
professionelle
vaskerier.

Koncentreret skyllemiddel, der er klar til brug
■ Koncentreret ■ Økonomisk ■ Antistatisk

Produktprofil
■ SOFT absolut provence er et kraftigt skyllemiddel, der er klar til brug. 2 l af dette produkt er lige så effektivt som 10 l

almindeligt skyllemiddel.
■ De antistatiske stoffer gør det muligt at fjerne statisk klæben og gør maskinstrygning og almindelig strygning

nemmere.
■ SOFT absolut provence gør tøjet lækkert og blødt efter vask takket være den højkoncentrerede formel
■ Lavendelduften efterlader en behagelig og langvarig duft i tøjet og er desuden nem og billig i brug.
■ Det indbyggede doseringshoved på SOFT absolut provence tilfører den præcise mængde skyllemiddel til en 5 kg vask.
■ *2 l flaske, der kan vendes på hovedet: SOFT absolut provence er nem at dosere, fordi den integrerede hætte på den

omvendte 2 l flaske; den leverer den nøjagtige den nøjagtige dosis til 5 kg snavsetøj.
■ *Beholder: ideel til automatiske doseringssystemer, der tager højde for den anbefalede dosering.

Anvendelsesområde
■ Tilfør produktet til den sidste vask.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713392  6 x 2 L
Ordner No. 713391  1 x 20 L

pH-værdi 3

Deres betroede partner hos Dem selv


