
ProCare
Tex 11 Tvättmedel

Användning:
ProCare Tex 11 är ett alkaliskt, enzymförstärkt och fosfatfritt högeffektivt 
universaltvättmedel i pulverform för vit- och kulörtvätt för användning i professionella 
tvättmaskiner. 
ProCare Tex 11 är optimalt för användning i professionella tvättstugor och 
självbetjäningstvätterier.
Det är även mycket effektivt vid låga temperaturer, tack vare den höga andelen enzymer 
och syreblekmedel och en högeffektiv tensidkoncentration.

Produktegenskaper:
•  Effektivt vid 30 – 90 °C
•  Mycket effektivt redan i låga temperaturområden
•  Verksam med nya, speciella enzymer
•  Briljant vithet tack vare beprövade optiska vitmedel
•  Utan fosfor
•  Innehåller aktivt syre
•  Optimal smutsupplösning och fettupplösningsförmåga
•  Kan användas för alla vattenhårdhetsgrader

Doseringsrekommendation [g (ml)/kg tvätt]:

ProCare Tex 11 är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.
•  Manuell dosering före varje tvätt
•  Doseringsrekommendation beroende på vattenhårdhet

Tänk på!
•  Blanda inte med andra produkter.
•  Viktigt är också att följa bruksanvisningen till Mieles tvättmaskin.

Vattenhårdhet*
Hårdhetsområden

Lätt 
nedsmutsning

Ordinär 
nedsmutsning

Grov 
nedsmutsning

0–8,4 
mjukt 6 (11) 8 (14) 10 (18)

8,4–14 
medel 8 (14) 10 (18) 12 (21)

> 14
hårt 11 (20) 13 (24) 15 (28)

*Kontakta din lokala vattenleverantör för information om vattnets hårdhetsgrad.
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Tekniska data:
•  Vikt: 0,64 g/cm³
•  pH-värde (1 %-igt): 10,0 – 11,0

Innehållsämnen för rengöringsmedel enligt EU-detergentförordning 648/2004:
•  5 – <15 % zeoliter
•  Enzymer

Förvaringsanvisningar:
ProCare Tex 11 ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Efter uttag av delmängder måste 
behållaren stängas igen.
I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 24 månader. 

Risk- och säkerhetsanvisningar:
Information om säkerhet och miljö hittar du i säkerhetsdatabladen. Dessa finns på Mieles 
hemsida som anges nedan. 
Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet om 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 11 10 kg säck 11520420
ProCare Tex 11 20 kg säck 11520440

Tex 11

Tyskland 
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co.KG 
August-Hanken-Str. 30 
26125 Oldenburg 
www.buefa.com

Kontaktuppgifter:

Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige
Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional
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