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ProCare Tex 10 MA  
Hieno- ja kirjopesuaine, tiivisteneste, 
miedosti emäksinen
•  Tehokkaasti vaikuttava, fosfaatiton, 

EU-ympäristömerkki
•  Tekstiilien pesuun ja hoitoon
•  Ei sisällä optisia kirkasteita eikä valkaisuaineita
•  Lyhyt vaikutusaika, ehkäisee vaahdonmuodostusta
•  Irrottaa hyvin proteiini- ja rasvapitoista likaa
•  Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 20 OB 
Valkaisuaine, tiivisteneste, hapan
•  Happipohjainen, ei sisällä klooria
•  Itsepintaisten tahrojen poistoon
•  Sopii käytettäväksi lisäaineena kaikkien 

pyykinpesuaineiden kanssa
•  Luovuttaa erityisten stabilointiaineidensa 

ansiosta happea tasaisesti
•  Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 70 S 
Huuhteluaine, tiivisteneste, hapan
•  Ei sisällä mikromuoveja
•  Hoitaa tekstiilejä parhaalla mahdollisella tavalla
•  Poistaa sähköisyyden sekoitekankaista
•  Erinomainen imeytymiskyky
•  Ei sisällä kapseloituja hajusteita
•  Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 11 
Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine, jauhe, 
emäksinen
•  Entsyymipitoinen, fosfaatiton tehopesuaine
•  Erilaisten tekstiilien pesuun
•  Vaikuttaa erityisen tehokkaasti jo matalissa 

lämpötiloissa
•  Lämpötila-alue 30–90 °C
•  Biologisesti vaikuttavia entsyymejä, sisältää 

aktiivihappea
•  Irrottaa erittäin hyvin proteiini- ja rasvapitoista likaa
•  Pakkauskoot 10 ja 20 kg

Kanisteriavain CK DIN 51 
•  Tällä avaat ProCare Tex -kanisterit helposti

Alusta DTD 2 
•  Alustalla on tilaa 2 kanisterille
•  Pitää 5 ja 10 litran kanisterit tukevasti paikoillaan
•  Mahdollistaa kallistuskulmansa ansiosta 

viimeistenkin kemikaalitippojen hyödyntämisen
•  K 65, L 430, S 265 mm

ProCare Tex 10 
Pyykinpesuaine, tiivisteneste, emäksinen
•  Fosfaatiton, EU-ympäristömerkki
•  Pyykin pesuun, irrottaa lian tehokkaasti
•  Perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin
•  Lämpötila-alue 30–60 °C
•  Korkea valkoisuusaste
•  Irrottaa erittäin hyvin proteiini- ja rasvapitoista likaa
•  Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

Ympäristö huomioitu kestävästi
ProCare Tex täyttää ympäristöystävällisyyden kriteerit: pesuaineet ovat 
fosfaatittomia ja ympäristöystävällisiä, valkaisuaine on happipohjainen ja 
tuotteet eivät sisällä mikromuoveja. Kun noudatat annostusohjeita, autat 
omalta osaltasi vähentämään vesien saastumista ja jätteen määrää. 
Yksityiskohtaiset annostusohjeet löydät tuotteiden tuotetietolehtisistä.

Kaikki samalta toimittajalta
ProCare Tex on sopeutettu pesuprosessiin ja sen avulla saavutetaan 
aina tasalaatuisia pesutuloksia. Prosessikemikaalit ja ohjelmat muodos- 
tavat täydellisen paketin yhdessä tehokkaiden pesulakoneiden, tarkkaan 
harkittujen varusteiden ja monipuolisten huoltopalvelujen kanssa.

Täydelliset pesutulokset
ProCare Tex -pyykinpesu- ja huuhteluaineet on kehitetty pitkän pyykin- 
huoltokokemuksen perusteella yhteistyössä käyttötekniikan asiantunti-
joiden kanssa erityisesti Mielen pesulakoneita varten. Tuotteiden puhdis- 
tusteho on todettu niin Mielen pesulaboratorioissa kuin päivittäisessä 
pesulakäytössä. 

Asiantuntemuksella – Mielen pyykinpesuekspertit
ProCare Tex -tuotteiden hinta-laatusuhde on erinomainen: saat käyttöösi 
laadukkaat aineet, joilla peset ja hoidat mitä erilaisimmat tekstiilit hellä-
varaisesti ja taloudellisesti.


