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Sun Professional 
All in 1 Tabs 
mosogatótabletta

Termékleírás

A Sun All in 1 tabletták minden mosogatásnál hatékonyan 
megtisztítják edényeit és magát a mosogatógépet is. Így tányérjai 
ragyogóan tiszták, mosogatógépe pedig hosszú élettartamú lesz. 
A Sun termékek nem ártalmasak a környezetre: foszfátmentesek, 
100%-ban vízben oldódók és a HYDROFILM™ fólia lebomlik. 

Legfontosabb tulajdonságok

A Sun Professional tabletta egy lúgos mosogatótabletta, amely 
alkalmas a háztartási automata mosogatógépekhez. Lúgtartalma 
miatt hatékonyan eltávolítja a zsírt és a szennyeződést. 
Összetételének köszönhetően megelőzi a vízkőképződést minden 
vízkeménység mellett. Foszfátmentes és 100%-ban vízben oldódó és 
biológiailag lebomló HYDROFILM fóliába van csomagolva.

• Foszfátmentes gépi mosogatótabletta

• Öblítő, hogy elkerüljük a cseppek képződését
• Tabletták adagolása közvetlen a gép kamrájába

• A hydrofilm fólia könnyen oldódik vízben, és biológiailag lebomlik

Előnyök
• Egyszerű adagolás; egy tablettával mindent elvégezhet:

mosószer, vízkőoldó, öblítőszer, a gép védelme
• Használható rövid és hosszú ciklussal működő automata

mosogatógéphez

• Minden vízkondícióhoz alkalmas

• Hatékony szennyeződés eltávolítás az aktív oxigén által
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Sun Professional All in 1 Tabs
Használati utasítás

Tegye a HYDROFILM tablettát (ne vegye le a fóliát) az adagoló tálcába. Ne nyúljon a tablettákhoz nedves kézzel. 
Rövid program esetén tegye a tablettát az edény kosárba vagy közvetlenül a mosogatógépbe. Ne használja fa, 
alumínium, kristály és arany vagy ezüst dekorációval rendelkező edények mosogatásához. Ha a mosogatógépen a 
só és/vagy az öblítőszer hiányát jelző lámpa felvillan, nem kell vele foglalkozni, mert a tabletta ezeket mind magában 
foglalja. Nagyon kemény vízhez több sót (>35° fH / 21° dH) kell használni.

Technikai adatok

Megjelenés (1%-os oldat): Fehér tabletta pH (10%-os oldat): 12,0

Szag: Enyhén illatosított Relatív sűrűség (20°C): 0.85 g/cm³

Ezek az értékek átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám

Sun Professional All in 1 Tabs mosogatótabletta 200 db 100871927

Biztonságos kezelési és tárolási információk

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Eredeti, zárt 
csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.
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