
ProCare
Tex 11 Yleispesuaine

Käyttö:
ProCare Tex 11 on erittäin tehokas, emäksinen, entsyymejä sisältävä fosfaatiton 
yleispesuaine valkoisten ja värillisten tekstiilien pesuun ammattikäytössä.   
ProCare Tex 11 sopii erinomaisesti pesula- ja pienpesulakäyttöön.
Korkeiden entsyymi- ja happi valkaisu aine pitoisuuksiensa ja erittäin aktiivisten tensidiensä 
ansiosta, tämä tuote on erittäin tehokas jo matalissa pesulämpötiloissa.

Tuotteen ominaisuudet:
•  Tehokas 30 – 90 °C lämpötiloissa
•  Erityisen tehokas, myös matalissa lämpötiloissa
•  Erittäin tehokas uusien täsmäentsyymiensä ansiosta
•  Pesee valkopyykin hohtavan puhtaaksi valikoitujen optisten kirkasteidensa ansiosta
•  Ei sisällä fosforia
•  Sisältää aktiivista happea 
•  Erinomainen lian- ja rasvanpoistokyky
•  Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla

Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

ProCare Tex 11 on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional 
-pyykinpesukoneissa.
•  Manuaalinen annostelu joka ohjelmalle
•  Suositeltava annostumäärä vaihtelee vedenkovuuden mukaan

Huomaa!
•  Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
•  Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.

Vedenkovuus*
Kovuusalue Vähän likainen pyykki Normaali likainen 

pyykki
Erittäin likainen 

pyykki

0–8,4 
Pehmeä 6 (11) 8 (14) 10 (18)

8,4–14 
Keskikova 8 (14) 10 (18) 12 (21)

> 14
Kova 11 (20) 13 (24) 15 (28)

*Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta.



ProCare
Yleispesuaine

Tekniset tiedot:
•   Irtopaino: 0,64 g/cm³
•  pH-arvo (1 %:nen liuos) 10,0 – 11,0

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:
•   5 – <15 % zeoliittejä
•  Entsyymejä

Varastointi:
ProCare Tex 11 on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset 
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 11 10 kg säkki 11520420
ProCare Tex 11 20 kg säkki 11520440

Tex 11

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

Yhteystiedot:

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Str. 29
33332 Gütersloh
Puhelin +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi
Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional
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