
Sun Pro Formula Classic
Tablets

Efektívne aj pri krátkom 30
minútovom umývacom programe a
nízkej teplote (45°C)!

Popis
Tablety do umývačky Sun Pro Formula Classic zaistia
dokonale čistý riad a ochranu skla. Sú šetrnejšie k
životnému prostrediu než predchádzajúce tablety; sú
koncentrovanejšie, o 30% menšia spotreba chemikálií ako
iných dostupných tabliet na umývanie riadu. Navyše majú
odstrániteľný plastový obal a 100% recyklovateľný
kartónový obal. Tablety Sun Pro Formula Classic šetria
vodu a elektrinu, efektívne aj v krátkom 30 minútovom
cykle umývania a pri nízkej teplote (45°C). Nie je potrebné
predumývanie.

Výhody
Efektívne aj v krátkom 30 minútovom cykle umývania
a pri nízkej teplote (45°C).
Nie je potrebné predumývanie.
Dokonale čistý riad a ochrana skla.
Vhodné pre domáce umývačky riadu.

Pro Formula
VÁŠ SPRIEVODCA PRE DOKONALÉ UPRATOVANIE
Unilever a Diversey sa spojili, aby vám poskytli rad Pro
Formula, ktorý je kombináciou dôveryhodnej a známej
značky s účinnými čistiacimi prostriedkami, ktoré spĺňajú
požiadavky trhu na dosiahnutie čistoty a správnych
hygienických štandardov. Rad sa skladá z jednoducho
použiteľných produktov, ktoré sa zameriavajú na skutočné
potreby profesionálnych používateľov, majú profesionálne
zloženie a podporné materiály pre koncových užívateľov.

www.proformula.com



Sun Pro Formula Classic Tablets

Návod na použ itie
Odstráňte ochranný obal a vložte 1 tabletu do priehradky, vyhnite sa dotyku mokrými rukami. Pravidelne kontrolujte,
či priehradky na leštidlo a soľ nie sú prázdne. Vkladajte len riad vhodný do umývačky. Pravidelne čistite striekacie
ramená a skontrolujte, či sa môžu bez problémov otáčať. Nepreplňujte umývačku.

Kód produktu 101105836

Dostupné balenia 4x188 pc

Vzhľa d biele tablety v ochrannom obale

V ôňa jemne parfumované

pH (neriedený) -

EAN kartón 7615400824045

EAN kus 7615400824052

Rozmery kartónu 382 x 229 x 188 mm

V ýška palety 1278 mm

P očet balení/vrstva 12

P očet vrstiev/paleta 6

P očet balení/paleta 72

Packshot

Bezpečná manipulácia a skladovanie
Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com. Skladujte v
pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.  Len pre profesionálne použitie.
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