
Sun Pro Formula Classic
Tabs

Svanenmärkta. Effektiva i 30-
minuters program och vid låg
temperatur (45°C)!

Produktbeskrivning
Svanenmärkta maskindisktabletter som djuprengör och
skyddar glas. Tabletten är mer miljövänlig än tidigare
varianter; tabletten är mer koncentrerad och använder 30
% mindre kemikalier jämfört med marknadsgenomsnittet
för andra klassiska maskindisktabletter. Dessutom är
plastpåsen borttagen och kartongförpackningen är 100 %
återvinningsbar. Tack vare Clean Boost-ämnena är den
sparsam med vatten och el: Effektiva i en 30-minuters
program och vid låg temperatur (45 °C). Ingen
eftersköljning krävs.

Produktfördelar
Svanenmärkta
Effektiva i 30-minuters program och vid låg
temperatur (45 °C)
Ingen eftersköljning krävs
Djuprengöring och glasskydd
Lämplig för hushållsdiskmaskiner

Pro Formula
DIN GUIDE TILL EFFEKTIV RENGÖRING
Unilever och Diversey samarbetar för att ge dig Pro
Formula, ett komplett sortiment med bruksfärdiga
professionella rengöringsprodukter, kombinerat med
välkända varumärken från Unilever. Sortimentet är
speciellt framtaget för dina professionella
rengöringsbehov och kompletteras med fritt tillgängliga
online rengörings- och HACCP guider, för att hjälpa dig
uppfylla hygienkraven. Din guide till professionell
rengöring.

www.proformula.com



Sun Pro Formula Classic Tabs

Bruksanvisning
Ta bort ytterförpackningen och placera 1 tablett i dispensern, undvik att röra vid den med våta händer. Se till att salt-
och sköljmedelsbehållarna inte är tomma. Se till att endast diskmaskinssäkra artiklar placeras i den. Rengör
sprayarmarna regelbundet och se till att de kan rotera fritt. Överlasta inte maskinen. Svanenmärkta tabletter som
 fungerar bra vid låga temperaturer (45 °C).

Art .  nr . 7512627 100949339 8717163666678

Tillgängliga förpackningsstorlekar 100 st 100 st 4x188 st

Utseende - - -

Lukt - - -

pH koncentrat - - -

EAN ytterförpackning 7615400034727 7615400760572 8717163666678

EAN konsumentförpackning - - 8717163666661

Mått ytterförpackning 192 x 115 x 185 mm 227 x 191 x 63 mm 380 x 191 x 230 mm

Pallhöjd 1445 mm 528 mm 1530 mm

Antal förpackningar per lager 40 72 12

Antal lager per pall 7 6 6

Antal förpackningar per pall 280 432 72

Packshot

Miljöinformation
EU Ecolabel är en kvalitetsmärkning som tilldelas produkter och tjänster som uppfyller höga miljökrav under hela sin
livscykel: från utvinning av råvaror till produktion, distribution och bortskaffande. EU Ecolabel främjar den cirkulära
ekonomin genom att uppmuntra producenterna att generera mindre avfall och koldioxid under tillverkningsprocessen.
Kriterierna för EU Ecolabel uppmuntrar också företagen att utveckla produkter som är hållbara, lätta att reparera och
återvinna.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com. Förvara i
originalförpackning samt undvik extrema temperaturer. Endast för professionell användning.
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