
ProCare
Tex 10 Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine

Käyttö:
ProCare Tex 10 on erittäin tehokas, nestemäinen emäksinen yleiskäyttöinen 
pyykinpesuainetiiviste ammattikäyttöön. ProCare Tex 10 sopii erinomaisesti pesula- 
ja pienpesulakäyttöön. ProCare Tex 10 on tarkoitettu myös pestävien ulkoilu- ja 
urheiluvaatteiden sekä hotelli- ja ravintolapyykin pesuun.

Tuotteen ominaisuudet:
•  Tehoaa hyvin rasva- ja proteiinitahroihin
•  Lyhyt vaikutusaika
•  Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä
•  Erittäin tehokas, myös matalissa lämpötiloissa
•  Ei sisällä fosforia
•  Sopii käytettäväksi myös kovan veden kanssa 
•  Täyttää EU:n ympäristömerkin vaatimukset
•  Tämän tuotteen käyttö auttaa vähentämään vesistöjen saastumista, jätettä ja 

energiankulutusta, edellyttäen, että annostussuosituksia noudatetaan.

Annostussuositus ml:aa/kg pyykkiä:

ProCare Tex 10 on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional 
-pyykinpesukoneissa.
•  Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla

Huomaa!
•  Huuhtele annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
•  Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.
•  Koska tuote sisältää luonnollisia ainesosia, se saattaa näyttää samealta kanisterin 

alaosassa. Tämä sameus ei vaikuta tuotteen pesutehoon.

Vedenkovuus*
Kovuusalue Vähän likainen pyykki Normaali likainen 

pyykki
Erittäin likainen 

pyykki

0–8,4 
Pehmeä 4 6 8

8,4–14 
Keskikova 6 8 10

> 14
Kova 8 10 12

*Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta.
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Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine

Tekniset tiedot:
•  Tiheys (20 °C:ssa): 1,25 g/cm³
•  pH-arvo (1 %:nen liuos) 12 – 13

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:
•  15 – <30 % ionittomia tensidejä
•  Optisia kirkasteita

Varastointi:
ProCare Tex 10 on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje kanisterit 
välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.
Alkuperäispakkauksessaan tuote säilyy vähintään 24 kuukautta. 

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:
Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedotteista. Ne löydät Mielen 
verkkosivuilta. 
Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. 
käyttöturvatiedote.
Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. 
Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.
Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys Pakkausyksikkö Materiaalinumero
ProCare Tex 10 5 l kanisteri 11516870
ProCare Tex 10 10 l kanisteri 11520160
ProCare Tex 10 20 l kanisteri 11520190
Kanisteriavain Sopii kaikkiin kanistereihin 11851600
DTD 2 -alusta 5 ja 10 l kanistereille 10695460
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