
Omo Professional 
pyykinpesuneste 

Kuvaus tuotteesta
Omo Professional pyykinpesuneste on pakattu uuteen 
innovatiiviseen hanapakkaukseen, joka tekee pyykinpesunesteen 
annostelusta siistiä ja helppoa. Pakkauksessa on mukana mittapallo.  
Omo Professional pyykinpesuneste sopii hyvin värillisten ja tummien 
tekstiilien pesuun. Se sisältää hajustetta ja väriä.

Ominaisuudet
Omo Professional pyykinpesuneste on tiivistetty pyykinpesuneste, 
joka sopii 30, 40 ja 60 °C pesulämpötiloihin. Se on tehokas 
pesuaine myös lyhyissä pesuohjelmissa sekä turvallinen tekstiilien 
käsinpesussa, koska se sekoittuu välittömästi pesuveteen. 
Koostumuksensa ansiosta (mm. ei sisällä valkaisu-ainetta) Omo 
Professional pyykinpesuneste sopii tummien ja värillisten tekstiilien 
pesuun. Sopii myös  villan pesemiseen.
Omo Professional pyykinpesunesteen pakkaus on helppo varastoida, 
kantaa, säilyttää ja hävittää. Pakkauksen tyhjennettyä muovi ja 
kartonki erotetaantoisistaan ja kartonki laitetaan kierrätykseen. 
Pakkauksessa on 50 % vähemmän muovia kannuihin verrattuna.

Edut
• Sopii hyvin värillisten ja tummien tekstiilien pesuun
• Tehokas pesuaine lyhyissä pesuohjelmissa
•  Sopii käsinpesuun
•  Kätevä hanapakkaus, josta aina oikea määrä pyykinpesunestettä 

mittapalloon
•  Annostelu siistiä ja helppoa
•  Pakkaus on helppo varastoida ja kantaa
•  Vähemmän jätettä; pakkauksen kartonki ja muovi helppo erottaa 

toisistaan

Kättöhje
Annostus: varsinainen pesu, pesukone 3–5 kg
Veden kovuus:

Pehmeä 0,5 dl
Keskikova 0,75 dl
Kova 1 dl
Käsinpesuun: 30 ml/10 l vettä, mopit, siivouspyyhkeet yms.: puolet 
normaalista annostelusta.
Konepesussa Omo Professional pyykinpesunesteen voi annostella 
joko mittapalloon, pesurummun päälle juuri ennen käynnistystä 
tai pesuainelokeroon pesukoneen käyttöohjeen mukaisesti. Aseta 
mittapallo pyykin päälle oikein päin.
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Pesuohjeita
•  Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita
•  Lajittele pyykki värin, kuidun ja likaisuuden mukaan
•  Pese väriä päästävät tai erittäin likaiset tekstiilit erikseen – myös ensi kertaa pestävät kirjavat
•  Noudata annosteluohjeita
•  Ei esipesua
•  Käsinpesussa annostele pesuneste veteen ennen pyykin lisäämistä. Älä liota. Huuhtele hyvin

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Vältä pitkäaikaista ihokosketusta pesuliuoksen kanssa. Käytä suojakäsineitä tekstiilien käsinpesussa.  
Pese, kuivaa ja rasvaa kätesi pyykinpesun jälkeen. Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät 
käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan alkuperäispakkauksessa suljettuna ja lämmönvaihteluilta suojattuna.

Ympäristötiedot 
Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn 
ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Pakkaustiedot

Omo Professional pyykinpesuneste

Tuotenumero Pakkauskokoko Pakkausmuoto

7514851 7,5 l hanapakkaus

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: kirkas, vihreä neste

Suhteellinen tiheys: 1020 g/litra

pH-arvo, laimentamaton 8


