OMO Sensitive
Professional

Pyykinpesujauhe
Kuvaus tuotteesta
OMO Sensitive Professional pyykinpesujauhetta on tiivistetty.
Pakkauksen koko (8,25 kg) on muuttunut 7,7 kg:oon, mutta pesujen määrä
(220) pysyy ennallaan.
OMO sensitive Professional on kehitetty erityisesti herkkäihoisille
henkilöille tekstiilien pesuun. Pesujauhe sopii mm. lasten pyykin
pesemiseen. Koostumuksensa ansiosta OMO Sensitive Professional sopii
hyvin valkoisten ja vaaleiden tekstiilien pesuun sekä vaikeiden tahrojen
poistoon värillisistä tekstiileistä.
Ominaisuudet
OMO Sensitive Professional sopii kaikkiin pesulämpötiloihin
(40, 60, 95 °C). Se ei sisällä hajusteita.
Koostumuksensa ansiosta (tensidipitoisuus, entsyymit, TAED-järjestelmä)
OMO Sensitive Professional poistaa erityisen hyvin mm. ruokatahroja.
Se pesee normaalilikaisen pyykin puhtaaksi jo 40 °C:ssa. Tämä
merkitsee ajan, energian ja ympäristön säästöä. Erityisen likainen pyykki
suositellaan pestäväksi 60 °C tai 95 °C lämpötiloissa.
Edut
• Poistaa erinomaisesti monentyyppisiä tahroja
• Poistaa tehokkaasti valkuaislikaa kuten hiki-, veri- ja ruokatahroja
• Pesuliuoksella hyvä liankantokyky, mikä estää tekstiilien harmaantumista
• Pitää valkoiset tekstiilit valkoisina pidempään
• Tehokas myös alhaisissa pesulämpötiloissa
Käyttöohje
Annostus
Kevyesti likainen
pyykki

Normaalilikainen
pyykki

Erittäin likainen
pyykki

Pehmeä vesi

45 ml

55 ml

145 ml

Keskikova vesi

70 ml

110 ml

180 ml

Kova vesi

110 ml

145 ml

215 ml

Kone 4-5 kg

OMO Sensitive Professional
Pesuohjeita
• Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita
• Lajittele tekstiilit värin, kuidun ja likaisuuden mukaan
• Pese erittäin likaiset tekstiilit erikseen
• Noudata annosteluohjeita
• Esipese likainen pyykki tarvittaessa
Käsinpesuun suosittelemme nestemäistä pyykinpesuainetta.
OMO Professionalia ei suositella arkojen kuitujen, kuten villan ja silkin pesuun. Valitse näiden tekstiilien pesuun nestemäinen
pesuaine. Kaikki valkaisuainetta sisältävät pesuaineet saattavat haalistaa värejä.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Käyttöturvallisuus
Vältä pitkäaikaista ihokosketusta pesuliuoksen kanssa. Käytä suojakäsineitä tekstiilien käsinpesussa. Pese, kuivaa ja rasvaa
kätesi pyykinpesun jälkeen. Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Säilytettävä
lasten ulottumattomissa. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä.
Varastointi
Varastoidaan alkupeäispakkauksessa suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö

valkoinen tiivistetty jauhe

pH-arvo, käyttöliuos

10,7

Suhteellinen tiheys

640 g / litra

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Ympäristötiedot
Raaka-aineista ja muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diversey Care
ympäristöohjelmaa. Pakkaus ja etiketit soveltuvat kierratykseen tai energiahyötykäyttöön

Pakkaustiedot
Tuotenumero

Pakkauskoko

Pakkausmuoto

7522884

7,7 kg

Kartonkipakkaus, jossa kantokahva
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