Fehérítő hatású mosó- és
tisztítószer
Termékleírás

Domestos®
Professional
Whitener

Biztonságosan használható textíliák kézi mosással,
illetve mosógépben
történő fehérítésére, valamint nagyobb felületek
lemosására.

Előnyök
•
Friss illat
•
Ragyogó fehérség
•
Kézi és mosógépi mosásra is
•

alkalmas
Ismert márka, hatékony
tisztítás

P ro Formula
A tökéletesen tiszta környezet jelenti a tökéletes
vendégélmény legbiztosabb alapját. A Pro Formula by
Diversey világszerte ismert, megbízható márkanevek alatt
professzionális összetételű tisztítószerek teljes skáláját
nyújtja Önnek, hogy már az első használatukkal is kiváló
eredményt érjen el.
Egy lépéssel közelebb vállalkozása fejlesztéséhez.
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Domestos® Professional Whitener
A fürdőszobák, mellékhelyiségek és fehér ruhaneműk
hatékony tisztítása
A Diversey fürdőszobai tisztításra és mosásra alkalmas Cif és Domestos termékeivel biztos lehet abban,
hogy a felületek és ruhaneműk mindig ragyogóan tiszták, csillogóak és higiénikusan tiszták lesznek. A
termékkör mindennapos- és időszakos használatra való tisztítószereket is tartalmaz, így minden
helyzetben megtalálhatja az igényeinek megfelelő terméket.

Felhasználás
Mosógépben: Öntsön 100 ml Domestost a mosógép külön fehérítő adagolójába a mosás kezdete előtt.
Amennyiben a mosógépnek nincs külön fehérítőadagolója, vagy 100 ml Domestos és 1L víz keverékét
közvetlenül a mosógép dobjába, majd helyezze be a ruhákat. Töltse meg a főmosószer adagolóját a
szokásos mosószerrel. Válasszon egy mosóprogramot előmosással, majd indítsa el a programot.
Ellenőrizze a mosógép használati útmutatóját!
Kézi mosás: adjon 100 ml Domestost 10 liter vízhez és áztassa a fehér textíliákat 10 percig, majd
alaposan öblítse ki. Amennyiben egész éjszakán át áztat, csökkentse felére a fenti mennyiséget. Az
előáztatás után a szokott módon mossa ki a ruhákat.
Figyelem: Csak fehér ruhákhoz használja! Ne használja gyapjúhoz, selyemhez, moherhez, bőrhöz és
egyéb fehérítésre érzékeny textíliákhoz. A hipoklorit oldatának rendszeres használata fémeken (pl.: fém
gombok) elszíneződést okozhat. Ne használja szivacsbetétes melltartókhoz. A fehérített ruhákat ne
centrifugálja!

Megjelenés

tiszta, halványsárga folyadék

Relatív sűrűség (20°C -on)

Szag

enyhén illatosított

1,08 g/cm³

pH-érték

>12

Termék

Kiszerelés

Cikkszám

Domestos Professional Whitener

5L

100867022

Biztonságos kezelési és tárolási információk

• A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló

biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag intézményi felhasználásra.
• Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett
helyen tárolandó.
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