
ProCare
Syrebaserat blekmedel

Användning:
ProCare Tex 20 OB är ett flytande, surt och stabiliserande koncentrat med syreblekmedel 
för användning i professionella tvättmaskiner.

Produktegenskaper:
•  Optimal syrebärare i tvättvattnet
•  Helt restfri nedbrytning
•  Optimal tillsats för alla tvättmedel
•  Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer

Doseringsrekommendation:
ProCare Tex 20 OB är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals 
tvättmaskiner.
•  Exakt och ekonomisk dosering via en doseringspump
•  Dosera 2 – 3 ml/kg torrvara i tvätten vid behov
Doseringen av produkten ska anpassas efter smutsighetsgrad och vattenhårdhet.

Tänk på!
•  Blanda inte koncentratet med andra produkter.
•  Innan du byter produkter ska du skölja igenom doseringsystemet samt 

vattentilloppsslangarna med vatten.
•  Viktigt är också att följa bruksanvisningen till Mieles tvättmaskin.

Tekniska data:
•   Densitet (20 °C): 1,13 g/ml
•  pH-värde (1 %-igt): 1,5 – 2,5

Innehållsämnen för rengöringsmedel enligt EG-detergentförordning 648/2004:
•  >30 % syrebaserat blekmedel

Förvaringsanvisningar:
ProCare Tex 20 OB ska förvaras i originalbehållaren skyddad mot värme och fukt. Efter 
uttag av delmängder måste behållaren stängas igen. 
I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 12 månader.        

Risk- och säkerhetsanvisningar:
Information om säkerhet och miljö hittar du i säkerhetsdatabladen. Dessa finns på Mieles 
hemsidor som anges nedan. 
Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att 
se hur eventuella rester ska tas om hand.
Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De 
friskriver inte användaren från egna kontroller och tester.
Denna information innehåller ingen försäkran om produktegenskaper samt upprättar inte 
något juridiskt bindande åtagande.

Beställbara förpackningar och tillbehör:       

Beteckning Behållare Materialnummer
ProCare Tex 20 OB 5-litersbehållare 11520280
ProCare Tex 20 OB 10-litersbehållare 11520320
ProCare Tex 20 OB 20-litersbehållare 11520350
Nyckel till behållare För alla behållare 11851600
Uppsamlingskärl DTD 2 5- och 10-litersbehållare 10695460
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