
 

Opis produktu
Coccolino DeoSoft Easy Iron jest preparatem zmiękczającym do tkanin. 
Ułatwia prasowanie, likwiduje niechciane zapachy i jednocześnie 
nadaje im miły, długotrwały zapach.  

Cechy 
•  Likwiduje nieprzyjemne zapachy

•  Specjalna formuła ułatwiająca prasowanie

•  Pozostawia długotrwały, przyjemny zapach

•  Zmiękcza tkaniny

•  Chroni kolory przed blaknięciem

Zalety
•  Minimalizuje zagniecenia powstające w czasie prania, co ułatwia 

późniejsze prasowanie

•  Zapewnia wyjątkową miękkość tkanin

•  Eliminuje nieprzyjemne zapachy, nadaje tkaninom świeży, przyjemny zapach

•  Chroni kolory, które na długo zachowują intensywność
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Pro Formula 
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.

 

 

Coccolino DeoSoft 
Easy Iron



Produkt Opakowanie zbiorcze Nr SKU

Coccolino DeoSoft Easy Iron  2 x 4,32 l         100935256

Wygląd wartość pH 

Mleczny, zielony 3

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio
wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 

Sposób użycia

 
1. Zadozuj produkt do korka, następnie wlej bezpośrednio do zasobnika na proszek /płyn

pralka 4-5 kg wsadu: 28 ml płynu; 
pralka 6-7 kg wsadu: 40 ml płynu

2. Po użyciu umyj ręce
3. Nie wylewaj bezpośrednio na tkaniny

Coccolino DeoSoft Easy Iron

www.proformulabydiversey.com

Okres trwałości 
12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu)

Pralka automatyczna:

 
1. Zadozuj 18 ml płynu na 10 L wody.
2. Po użyciu umyj ręce

 

Pranie ręczne

3. Nie wylewaj bezpośrednio na tkaniny

Zapach

lekko perfumowany


