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Kompletne czyszczenie
w jednej tabletce

Opis produktu

Pro Formula

Cechy
• 
• 
• 
• 

• 

Sunlight All in 1 Tablets to wysoce skoncentrowane tabletki do 
maszynowego mycia naczyń. Produkt może być stosowany w 
zmywarkach profesjonalnych jak i zmywarkach domowych. 
Wielofunkcyjne tabletki zapewniają doskonałer ezultaty mycia 
nawet w niskich temperaturach. 

łatwe i szybkie zastosowanie,

doskonałe rezultaty mycia nawet w niskich temperaturach 50°/55°C;
odpowiedni do stosowania w wodzie o różnym stopniu twardości;

skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia dzięki obecności 
aktywnego tlenu;
wielofunkcyjna tabletka zawiera w sobie: detergent, zmiękczacz wody, 
ochronę szkła i nabłyszczacz;

Właściwości

Postać:  białe tabletki
Waga tabletki: 18 g

Idealnie czyste środowisko pracy jest podstawą dla klientów 
z wieloletnim doświadczeniem. To właśnie z tego doświadczenia 
zrodziła się linia produktów Pro Formula. 
Pro Formula to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm
z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełną gamę produktów 
pozwalających na utrzymanie czystości w wielu obszarach. 
W zależności od potrzeb Klientów produkty Cif i Domestos występują 
w postaci produktów gotowych do użycia i koncentratu. 
Produkty z linii Pro Formula są również dostosowane do bezpiecznego 
czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc 
przygotowywania posiłków.

•

All in One 
Tablets 



Sposób użycia

Sunlight Pro Formula All in1 Tablets 

www.proformula.com

Produkt Opakowanie Numer SKU

Sunlight PF.All in1 Tablets 200 tabletek 101102728

Wygląd Zapach

białe tabletki delikatnie perfumowane

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Informacje o produkcie

Produkt dostępny w opakowaniu: wiaderko - 200 tabletek (3kg). 
Nie usuwać folii (Hydrofilm) z tabletek. Odpowiednią ilość tabletek (zgodnie z tabelą dozowania podaną na etykiecie) 
umieścić w komorze dozującej zmywarki lub bezpośrednio w zbiorniku na wodę. Przed włożeniem naczyń i wyposażenia 
do zmywarki, usunąć z ich powierzchni resztki żywności. Upewnić się, ze temperatura mycia nie została ustawiona 
poniżej 55 C.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5  C i w wysokich
 temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu)


