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P&G Professional  

Ariel Formula Pro +  
Náš nejlepší profesionální prací prostředek. 

Odstraňuje nejodolnější skvrny  
a likviduje 99,999 % bakterií. 

Naše složení bylo navrženo pro profesionály tak, 
aby zajistilo nejvyšší úroveň čistoty a hygieny, 
zatímco zabezpečuje dezinfekci v souladu 
s evropskými normami. 
 
Typická cílová skupina: domy s pečovatelskou službou,      
nemocnice, školská zařízení, potravinářské provozy 

  

Vlastnosti výrobku 
• Navržený pro zajištění vynikajících výsledků praní, 

tj. pro vynikající odstraňování odolných skvrn, praní 

do hloubky vláken, zářivou bělost, jemnou svěží vůni 

a účinnost praní při nízkých teplotách.  

• Navržený pro likvidaci 99,999 % bakterií. Dezinfikuje 

v souladu s evropskými normami a standardy 

specializovaných institutů (podrobnosti o podmínkách 

viz návod na dávkování): 

1. Splňuje podmínky schválené společnostmi VAH 

(Německo), ÖGHMP (Rakousko). 

2. Splňuje baktericidní účinky podle normy EN1276 

pro MRSA (Methicilin-rezistentní zlatý stafylokok), 

Psuedomonas Aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus 

Hirae. 

3. Splňuje účinky na kvasinky podle normy EN1650: 

pro Candida Albicans. 

• Obsahuje jedinečnou kombinaci vysoce koncentrovaných 

špičkových čisticích složek: vylepšený systém povrchově 

aktivních látek, technologicky vyspělé enzymy a polymery, 

které jsou velmi účinné při odstraňování odolných skvrn 

a při praní do hloubky. 

• Obsahuje specifické bělicí technologie, které pomáhají 

udržovat a obnovovat vaše bílé prádlo déle. 

• Obsahuje systém vůně, který je speciálně navržen 

pro poskytování diskrétní svěží vůně. 

• Je navržen pro dosažení vynikajících výsledků praní dokonce 

i bez předpírky nebo namáčení, aby vám pomohl šetřit vodou 

a energií. Umožňuje vynikající výsledky praní již od praní 

na 40 °C. 

• Tento prací prostředek je bez fosfátů. 

Kde používat  
 Bezpečné použití na všechny typy bílého 

a barevného prádla. 

 Lze použít pro praní při teplotách 

od 20 do 95 °C. Vždy zkontrolujte symboly 

praní uvedené na štítku prádla a řiďte se jimi. 

 Lze použít pro všechny stupně tvrdosti. 

Dávkování upravte v závislosti na úrovni 

stupně tvrdosti vody, jak je doporučeno 

v návodu na použití.  

 Lze použít při předpírce. 

 

 

 

Kde nepoužívat  
 Není vhodné používat na vlnu a hedvábí.  
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 Technické informace 

• Vzhled: bílý prášek  

• Zápach: prášek s přidanou vůnípH (10%): 10.1 

• Hustota: 640 g/l   

• Rozpustnost ve vodě: vysoká 

Bezpečnostní pokyny 
Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že si vaši 
zaměstnanci přečetli a chápou informace uvedené 
na štítku výrobku a v bezpečnostním listu. Štítek 
obsahuje návod na použití a jak na štítku, 
tak v bezpečnostním listu jsou uvedené standardní věty 
o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení, 
pokyny pro první pomoc a podmínky skladování. 
 

Bezpečnostní list je k dispozici v našem centru, na 
adrese https://www.pgpro-msds.com/, nebo Vám 
může být poskytnut prostřednictvím kontaktního 
centra. 

 

Návod na použití a dávkování  

Upravte dávkování podle tvrdosti vody ve vaší lokalitě a podle úrovně 
znečištění vašeho prádla, jak je doporučeno v návodu na dávkování. 

 

 
 
Doporučené dávkování na mírně znečištěné prádlo bylo přizpůsobeno tak, aby Vám 
zaručovalo optimální výsledky praní (nejlepší od Arielu) za všech podmínek. 
 
Doporučené dávkování na středně / silně znečištěné prádlo zůstává stejné. 
 
Na praní jen lehce znečištěného prádla v měkké vodě stačí dávkovat pouze 6 gramů 
prostředku Ariel Formula Pro+ na jeden kilogram prádla. S jednou taškou prostředku 
Ariel Formula Pro+ tak můžete vyprat 2,16 tuny prádla. 

 

 

 
 

 

 

Hotline   

    0800 7762 837   
 0800 900 251 

 
 
 

https://www.pgpro-msds.com/

