
Sun Professional
Koneastianpesujauhe

Astioiden pesuun ja liotukseen

Kuvaus tuotteesta
Sun Professional -jauhe on kehitetty astianpesukoneisiin, joihin 
pesuaine annostellaan käsin. Tehokas koostumus kaikenkovuisissa 
vesissä. Tuote soveltuu myös astioiden ja ruokailuvälineiden 
liotukseen. 

Ominaisuudet
• sopii sekä lyhyisiin että pitkiin pesuohjelmiin

• estää saostumien muodostumista kaikissa vesiolosuhteissa

• sopii kaikenkovuisiin vesiolosuhteisiin

• hyvin juokseva jauhe, mikä helpottaa annostelua

Edut
• Erittäin hyvä pesutulos

• Happeen perustuvan valkaisuaineen ansiosta tehokas kahvi-,      
tee- ym. värillisten tahrojen poistaja

• Entsyymien ansiosta tehokas tärkkelys- ja proteiinilian poistaja

Pro Formula 
Unilever ja Diversey ovat yhdessä luoneet Pro Formula -tuotteet,  
täydellisen valikoiman ammattilaisille suunniteltuja puhdistusaineita 
yhdistettynä luotettaviin Unilever-merkkituotteisiin. Valikoima on 
kehitetty erityisesti HORECA-alan ammattilaisille. Ammattimaisten 
tuotteiden lisäksi Pro Formula tarjoa puhdistus- ja HACCP -oppaita, 
jotka auttavat sinua täyttämään hygieniavaatimukset. Hyvä 
puhtaustulos kerralla, joka kerta – ja voit keskittyä omaan toimintaasi, 
palvelemaan asiakkaitasi. 
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Käyttöturvallisuus ja varastointi

Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa ja suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna.

Käyttö
• Vältä irtolikaa astianpesukoneessa: kaavi ruuantähteet astioilta ja esiliota vaikeat likatahrat enintään +35 °C 
lämpöisessä vedessä
• Täytä astianpesukone valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti
• Puhdista säännöllisesti astianpesukoneen sisäosat kuten sihdit, jolloin pesutulos pysyy hyvänä
• Varmistaaksesi parhaan pesutuloksen käytä Sun Professional -jauheen kanssa Sun Professional
Huuhtelukirkastetta. Sen erityiskoostumus varmistaa astioiden nopean kuivumisen ilman pisaranjälkiä.

Käyttöohje
• Kotitalouskoneet: Annostele Sun Professional -jauhetta 20 - 25 ml (1 - 2 rkl) pesujauhelokeroon
• Ykstankkikone (annosteus pehmeän veden <7 alueilla) : 
<20 l = Annostus 40 ml/l / lisää 40 ml viiden pesun jälkeen
20 l - 40 l = Annostus 80 ml/l / lisää 40 ml viiden pesun jälkeen
40 l- 60 l = Annostus 120 ml/l / lisää 40 ml viiden pesun jälkeen

Pakkauksessa on mukana annostelumitta (140 ml) 

Sun Professional Koneastianpesujauhe

Tuote Pakkaukskoko Tuotenumero
Sun Professional Koneastianpesujauhe 6 kg 100903261 

Ulkonäkö pH-arvo  (1% liuos) Tuoksu
Valkoinen jauhe 11 Ominaistuoksu


