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A S S O R T I M E N T  O N D E R H O U D S P R O D U K T E N 

N E D E R L A N D

KEUKEN wasmiddElEN alGEmEEN  
ONdERHOUd

Gemakkelijk. Veilig. Efficiënt.

Poets als een pro!

Hygiëne plan HACCP Plan d’hygièneProduct/Produit 
Registratienummer desinfectie in België/Numéro de certifi cation de désinfection en Belgique

Mr. Proper Multi-oppervlakkenreiniger ANTIBACTERIA* 1415BMr. Propre Nettoyant Multi-surfaces ANTIBACTERIA*

KEUKEN - WARME ZONE Voor oppervlakken in contact met voeding, steeds grondig naspoelen / CUISINE - ZONE CHAUDE Pour surfaces en contact directe avec l’alimentation, rinser abondamment

Voor een goede hygiene, gebruik afzonderlijke reinigingsoplossingen en reinigingshulpmiddelen per zone om kruisbesmetting te voorkomen en goede HACCP richtlijnen te volgen.

Pour une bonne hygiène, utiliser des solutions et des aides de nettoyage par zone afi n d’éviter la contamination croisée et de suivre de bonnes directives HACCP.

Toepassing 
Product 

Frequentie Dosering Contact duur Gebruiksaanwijzing Varia Verantwoordelijke

Application 
Produit 

Fréquence Dosage Durée de contact Mode d’emploi Divers Responsable
Werkoppervlakken 

 
  

Plans de travail 
 Wanden 
 Parois 
 Keukenapparatuur 
 

Dagelijks  2 min.

Appareils de cuisine 
 

Journalier
Spoelbak 

 Evier 
 Snijplank 
 Planche à découper 
 

Vloeren 
 

Dagelijks 60ml/5L water

Sols 
 

Journalier 60ml/5L d’eau

Venster microgolfoven 
 

Dagelijks  5 min. 

Fenêtre four à micro ondes 
 

Journalier

Werkoppervlakken 
 

  

Plans de travail 
 Wanden 
 Parois 
 Keukenapparatuur 
 

Dagelijks  2 min.

Appareils de cuisine 
 

Journalier
Spoelbak 

 Evier 
 Snijplank 
 Planche à découper 
 

Vloeren 
 

Dagelijks 60ml/5L water

Sols 
 

Journalier 60ml/5L d’eau

Handafwas 
 

Dagelijks 
Vaiselle à la main 

 
Journalier

Vaatwasser               
 

Dagelijks
Lave-vaisselle 

 
Journalier

Binnenkant toilet 
 

Dagelijks 
Intérieur toilette 

 
Journalier

Buitenkant toilet               
 

  

Extérieur toilette 
 

    

Spiegels 
 

    

Mirroirs 
 

Bad/Bains
Wasbak/Lavabo
Douche
Wanden/Parois
Vloer/Sols
Kranen/Robinets

Dagelijks
Journalier

Dagelijks
Journalier

 
 

Dagelijks  5 min.

 
 

Journalier
 

  
 

Vloeren 
 

Dagelijks
Sols 

 
Journalier

 
  
 

Het te behandelen oppervlak volledig besproeien en naspoelen of vegen met een schone, vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken: gedurende max 3 min laten inwerken alvorens af te vegen.
Vaporiser la surface à nettoyer et rincer ou essuyer avec un chiffon propre et humide. Pour taches tenaces, laisser agir max. 3 min.

Het te behandelen oppervlak volledig besproeien en naspoelen of vegen met een schone, vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken: gedurende max 3 min laten inwerken alvorens af te vegen.
Vaporiser la surface à nettoyer et rincer ou essuyer avec un chiffon propre et humide. Pour taches tenaces, laisser agir max. 3 min.

Spray op het oppervlak en veeg schoon met een droge of vochtig doek. Sterke vervuiling of anti-bacterieel werking: Laat 5 minuten inwerken alvorens schoon te vegen.
Vaporiser légèrement, essuyer avec un chiffon propre et sec et laisser sécher. Pour salissure tenace, laisser agir 5 minutes avant d’essuyer.

Spray op het oppervlak en veeg schoon met een droge of vochtig doek. Sterke vervuiling of anti-bacterieel werking: laat 5 minuten inwerken alvorens schoon te vegen.
Vaporiser légèrement, essuyer avec un chiffon propre et sec et laisser sécher. Pour salissure tenace,  laisser agir 5 minutes avant d’essuyer.

Laten inwerken en naspoelen. Landuring contact met plastic vermijden. Eerst testen op een niet-zichtbare plaats.
Laisser agir, puis rincer. Eviter le contact longue durée avec le plastic. Tester d’abord sur un endroit non-visible.

Spray op het oppervlak en veeg schoon met een droge of vochtig doek. Sterke vervuiling of anti-bacterieel werking: laat 5 minuten inwerken alvorens schoon te vegen.
Vaporiser légèrement, essuyer avec un chiffon propre et sec et laisser sécher. Pour salissure tenace, laisser agir 5 minutes avant d’essuyer.

Interieur: 
Tafels, stoelen, receptie, toog,...                    Intérieur: 
Tables, chaises, réception,... 
Wanden/Parois
Vensters/Fenêtres
Spiegels/Mirroirs
Contact punten: 
Deurklink, schakelaars, telefoon,...Points de contacts: 
Clinches, interrupteur, téléphone,...

Onverdund: 1 tot 2min. 
laten inwerken en naspoelen. Verdund gebruik: naspoelen 

overbodig
Non-dilué: laisser agir

1-2 min et rinser. Dilué: pas 
nécessaire de rinser

Onverdund: 1 tot 2min. 
laten inwerken en naspoelen. Verdund gebruik: naspoelen 

overbodig
Non-dilué: laisser agir

1-2 min et rinser. Dilué: pas 
nécessaire de rinser

Onverdund: 1 tot 2min laten 
inwerken en naspoelen

Non-dilué : Laisser agir 1 à 2 
min. et rinser                                                                                        

 60ml/5L water 
60ml/5L d’eau

5 min. of 15 min. bij 
sterke bevuiling 

5 min. ou 15 min. pour 
salissure tenace

5 min. bij sterke 
vervuiling

5 min. pour salissure 
tenace

Wasbak/Evier 
40-50L = 40ml 

1 tablet/afwas-
beurt 

1 tablette/cycle 
de vaisselle 

Oppervlak 
volledig 

besproeien  
Vaporiser 
la surface 

abondamment

Oppervlak 
volledig 

besproeien  
Vaporiser 
la surface 

abondamment

Lichtjes 
besproeien
 Vaporiser 

légèrement

Lichtjes 
besproeien
 Vaporiser 

légèrement

5 min.

Lichtjes 
besproeien
 Vaporiser 

légèrement

Onverdund: laten inwerken en naspoelen. Verdund gebruik:naspoelen overbodig. 
Non-dilué: laisser agir 1-2 min et rinser. Dilué: pas nécessaire de rinser 

Onverdund: laten inwerken en naspoelen. Verdund gebruik:naspoelen overbodig. 
Non-dilué: laisser agir 1-2 min et rinser. Dilué: pas nécessaire de rinser 

Onverdund: laten inwerken en naspoelen. Verdund gebruik:naspoelen overbodig. 
Non-dilué : laisser agir 1-2 min et rinser. Dilué : pas nécessaire de rinser. 

Vul de afwasbak met handwarm water en voeg het product toe. Dosering: 2x manueel pompen voor een 40L-50L afwasbak. Altijd grondig spoelen na gebruik. Remplisser l’évier avec de l’eau chaude en ajoutant le produit. Dosage: 2x pompes manuelles pour un évier de 40 à 50L. Toujours rinser abondamment après chaque usage.

Vloeren 
 

Dagelijks 60ml/5L water

Sols 
 

Journalier 60ml/5L d’eau

Vloeren 
 

Dagelijks 60ml/5L water

Sols 
 

Journalier 60ml/5L d’eau

Mr. Proper Citroen 5L
Mr. Propre Citron 5L

Mr. Proper Citroen 5L
Mr. Propre Citron 5L

Professional Fairy/Dreft 
Fast Clean 5L

Mr. Proper WC reiniger
Mr. Propre Nettoyant WC

Mr. Proper Badkamerreiniger 5LMr. Propre Salle de bain 5L

Mr. Proper Oceaan 5L
Mr. Propre Océan 5L

Professional Dreft 
All-in-One / Platinum

Mr. Proper Multi-oppervlakkenreiniger ANTIBACTERIA*
Mr. Propre Nettoyant Multi-surfaces ANTIBACTERIA*

Mr. Proper Multi-oppervlakkenreiniger ANTIBACTERIA*
Mr. Propre Nettoyant Multi-surfaces ANTIBACTERIA*

Mr. Proper Multi-oppervlakkenreiniger ANTIBACTERIA*�
Mr. Propre Nettoyant Multi-surfaces ANTIBACTERIA*

Mr. Proper Keukenreiniger 
& Ontvetter spray
Mr. Propre Cuisine 
& Dégraissant

Mr. Proper Keukenreiniger 
& Ontvetter spray
Mr. Propre Cuisine 
& Dégraissant

Venster microgolfoven 
 

Dagelijks  5 min. 

Fenêtre four à micro ondes 
 

Journalier

Buitenkant toilet               
 

  

Extérieur toilette 
 

    

Spiegels 
 

    

Mirroirs 
 

 
 

Dagelijks  5 min.

 
 

Journalier
 

  
 

KEUKEN - KOUDE ZONE Voor oppervlakken in contact met voeding, steeds grondig naspoelen / CUISINE - ZONE FROIDE Pour surfaces en contact directe avec l’alimentation, rinser abondamment

KEUKEN - AFWASZONE / CUISINE - ZONE VAISSELLE

ZONE SANITAIR  Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen op de verpakking voor de veiligheid van de oppervlakken / Lisez attentivement les instructions sur l’emballage pour la sécurité des surfaces

PUBLIEKE ZONES - Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen op de verpakking voor de veiligheid van de oppervlakken / ZONE PUBLIQUE - Lisez attentivement les instructions sur l’emballage pour la sécurité des surfaces

Wanden 
 Parois 
 Keukenapparatuur 
 

Dagelijks  2 min.

Appareils de cuisine 
 

Journalier
Spoelbak 

 Evier 
 

Wanden 
 Parois 
 Keukenapparatuur 
 

Dagelijks  2 min.

Appareils de cuisine 
 

Journalier
Spoelbak 

 Evier 
 Snijplank 
 

Handafwas 
 

Dagelijks 
Vaiselle à la main 

 
Journalier

Vaatwasser               
 

Dagelijks
Lave-vaisselle 

 
Journalier

Binnenkant toilet 
 

Dagelijks 
Intérieur toilette 

 
Journalier

Vloeren 
 

Dagelijks
Sols 

 
Journalier

 
  
 

* Gebruik biociden veilig. Lees steeds aandachtig het product etiket en de productinformatie voor gebruik.

 * Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez attentivement l’étiquette d’emballage ainsi que l’information produit avant l’utilisation.

Vaatwasser               
 

Dagelijks
Lave-vaisselle 

 
Journalier

Vaatwasser               
 

Dagelijks
Lave-vaisselle 

 
Journalier
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0800/0233070

De AANGEPASTE 
VEILIGHEIDSBLADEN  

volgens CLP verordening

beschikbaar op: 

www.pgpro-msds.com

DOWNLOAD NU

*Ondersteunt U om te voldoen 
aan de HACCP principes

U kan het HACCP plan  
aanvragen via het gratis nummer:

Gemakkelijk. Veilig. Efficiënt.

•	 Eenheden per omdoos: 2x5L
•	 EAN code verkoopeenheid: 8001090143631
•	 EAN code omdoos: 8001090143624

Fairy Dreft Professional Fast Clean 5L

Mr. Proper Krachtige Reiniger & Ontvetter 750ml

Dreft Handafwasmiddel Original 5L

Dreft Vaatwas Platinum 90 tabletten

Super geconcentreerd 
voor snelle vet- en 

vuilverwijdering

Veilig voor oppervlakken  
in contact met voeding

50% sneller vuil- en 
vetverwijdering

Geschikt voor commerciële 
vaatwasser met 

kort wasprogramma

Geconcentreerd met 
uitstekende ontvettende 

eigenschappen

•	 50% sneller vetverwijdering vs Dreft 
Professional Original

•	 Super geconcentreed handafwasmiddel
•	 Langdurig en efficiënt resultaat
•	 Lost doeltreffend moeilijke etensresten op  

uit potten, pannen, borden, bestek
•	 Handpomp beschikbaar (Nr.1 - 20ml)
•	 pH: 9.2

•	 Gebruiksklare spray voor het 
eenvoudig ontvetten van oppervlakken 
in professionele keukens

•	 Veilig voor oppervlakken die 
in aanraking komen met voedsel

•	 Vetoplossend
•	 Zeer effectief voor het reinigen 

van keuken werkbladen  
en apparatuur, zoals friteuses, 
potten en pannen,  afzuigkappen, 
ovens, fornuizen ...

•	 pH: 11

•	 Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen 
gebruik. Speciaal voor horeca

•	 Verwijdert zeer doeltreffend en snel 
alle vetten en etensresten

•	 Ook geschikt voor andere oppervlakken zoals 
ramen, spiegels, tafels en stoelen

•	 Fris en aangenaam geparfumeerd
•	 Handpomp beschikbaar (Nr.1 - 20ml)
•	 Ook beschikbaar in Citroen variant
•	 pH: 9     

   

•	 Reinigt glanzend schoon voor een stralend 
resultaat

•	 Glansspoelfunctie, zoutfunctie, metaalglans, 
glasbescherming

•	 Lost snel en volledig op
•	 Helpt tevens vetresten te verwijderen uit  

de vaatwasser
•	 Voorkomt aanslag van vet op leidingen,  

filters en het sproeisysteem van  
uw machine

•	 pH: 10.3
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Dreft Vaatwas All in One 100 tabletten

•	 Reinigt glanzend schoon voor  
een stralend resultaat

•	 Glansspoelfunctie, zoutfunctie,  
metaalglans, glasbescherming

•	 Geschikt voor huishoudelijke en  
commerciële vaatwasmachines  
(kort progamma)

•	 Lost snel en volledig op
•	 pH: 10.56 

  Original Citroen
  # per omdoos: 2x5L 2x5L
 EAN verkoopeenheid: 4015600533472 8001090888761
 EAN omdoos: 4015600533465 8001090888754

  Regular Citroen
  # per omdoos: 3x90tabs 3x90tabs
 EAN verkoopeenheid: 8001090186249 8001090186300
 EAN omdoos: 8001090186232 8001090186294

  Regular Citroen
  # per omdoos: 2x100tabs 2x100tabs
 EAN verkoopeenheid: 8001090186447 8001090186393
 EAN omdoos: 8001090186430 8001090186386

  Spray 750ml 5L
  # per omdoos: 6x750ml 3x5L
 EAN verkoopeenheid: 4084500188686 4084500188594
 EAN omdoos: 4084500188679 4084500188587

Bespaar tijd

Bespaar energie

Bedien sneller

•	Voortreffelijk	schoon	vanaf	het	eerste	moment.	
Voorspoelen is niet meer nodig.

•	Dreft vaatwastabletten lossen	2x	sneller op  
dan harde tabletten. 

•	Dreft vaatwastabletten kunnen nu zelfs in  
een commerciële	vaatwasser gebruikt worden  
met een wasprogramma	van	1-5min.

Tijd is geld met Dreft vaatwastabletten 
moet je niet wachten op een lang wasprogramma!

2xsneller
schoon

bij korte wasprogramma’s*

*tov een normaal wasprogramma

Geschikt voor  
commerciële 
vaatwasser  

met kort was- 
programma



Doseerschepje 200ml
Ref. 95349051

Ariel doseerpotje 130 ml
Ref. 96338170

Doseerbol transparant 130ml
Ref. 96341189

Spray fles blauw
Ref. 923BW7

Spray fles rood
Ref. 923RW7

30ml
1

20ml

•	 Eenheden per pallet: 24
•	 EAN code verkoopeenheid: 4015400854104

•	 Eenheden per pallet: 24
•	 EAN code verkoopeenheid: 4015400854203

Lenor Ontwakende Lente 200dos/4L LenorExtra soft & Fresh 20L

Helpt de levensduur  
van uw textiel te  

verlengen

Gebruik met  
automatische  

pompinstallaties

5x betere vewijdering* 
van zeepresten

Verwijdert tot 100% 
kalkaanslag*

Gebruik met  
automatische  

pompinstallaties

•	 Voor extra zacht en luchtig wasgoed
•	 De vernieuwde parfum technologie laat 

langzaam een vleugje frisheid vrij 
bij iedere aanraking

•	 Maakt strijken gemakkelijker en 
vermindert statische electriciteit

•	 Ergonomische fles die een nauwkeurige  
dosering toelaat dankzij de anti-drup 
schenktuit

•	 Zeer doeltreffend, zelfs na het drogen 
in de droogkast

•	 pH: 2.9 - 3.5    
   

•	 5 acties voor professionele resultaten in slechts 
1 wasbeurt: witheid, frisheid, vuilverwijdering, 
dieptereiniging, hardnekkige vlekverwijdering

•	 Formule met dubbele ActiliftTM werking: 
verwijdert vlekken en helpt het vasthechten van 
vezels in de vlekken te voorkomen

•	 Geschikt voor wit (20-95°C) en kleurvast 
(20-60°C) wasgoed, behalve wol en zijde

•	 pH: 10.61 

•	 Garandeert tot 3x langere frisheid en zachtheid 
•	 Helpt het strijken te vergemakkelijken
•	 Super geconcentreerde formule
•	 pH: 2.9-3.5
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•	 Eenheden per omdoos: 3x5L
•	 EAN code verkoopeenheid: 5413149514027
•	 EAN code omdoos: 4084500154513

•	 Eenheden per omdoos: 3x5L
•	 EAN code verkoopeenheid: 8001090471086
•	 EAN code omdoos: 8001090471062

•	 Eenheden per omdoos: 10x750ml
•	 EAN code verkoopeenheid: 5413149896079
•	 EAN code omdoos: 5413149896062

•	 Eenheden per omdoos: 3x5L
•	 EAN code verkoopeenheid: 4084500208148
•	 EAN code omdoos: 4084500208131  

•	 Eenheden per omdoos: 12x750ml
•	 EAN code verkoopeenheid: 4084500208209
•	 EAN code omdoos: 4084500208193

•	 Eenheden per omdoos: 3x5L
•	 EAN code verkoopeenheid: 5413149683457
•	 EAN code omdoos: 4084500154537

Mr. Proper Citroenfris 5L

Mr. Proper Delicate oppervlakken 5L

Antikal spray 750 ml

Mr. Proper Badkamer 5L

Mr. Proper WC Gel 750ml

Mr. Proper Oceaanfris 5L

•	 Allesreiniger die vlug en doeltreffend 
reinigt en ontvet

•	 Geschikt voor het reinigen van vloeren, 
keuken werkbladen en  
harde afwasbare oppervlakken

•	 Frisse en langdurige geur
•	 Naspoelen overbodig
•	 pH: 10.3

•	 Allesreiniger die vlug en doeltreffend 
reinigt en ontvet

•	 Geschikt voor het reinigen van vloeren, 
keuken werkbladen en  
harde afwasbare oppervlakken

•	 Veilig voor delicate oppervlakken zoals  
marmer, natuursteen en keramiek

•	 Frisse en langdurige geur
•	 Naspoelen overbodig
•	 pH: 10.3

•	 Krachtige spray voor het regelmatig ontkalken 
en periodiek onderhoud van uw sanitair

•	 Verwijdert eenvoudig en snel kalksporen 
en hardnekkige kalkafzetting

•	 Reinigt en geeft opnieuw een langdurige glans
•	 Laat geen sporen na
•	 Zeer doeltreffend, zelfs bij hard water
•	 Fris en aangenaam parfum: versterkt het 

gevoel van hygiëne en netheid
•	 pH: 2.2

•	 Doeltreffende reiniger, speciaal ontwikkeld 
voor sanitaire oppervlakken

•	 Voor een dagelijkse hygiënische reiniging 
van vloeren, muren, lavabo’s, baden, 
douches, toiletten, kranen, gootstenen, etc

•	 Frisse en aangename geur: versterkt het 
gevoel van hygiëne en netheid  

•	 Voor een langdurig schitterende glans
•	 pH: 3.6     

 

•	 Reinigt en verwijdert kalk, afzettingen  
en vuil in het toilet

•	 Helpt kalkvorming te voorkomen
•	 Laat een langdurig frisse geur na
•	 pH: 2.2

•	 Allesreiniger die vlug en doeltreffend 
reinigt en ontvet

•	 Geschikt voor het reinigen van vloeren, 
keuken werkbladen en  
harde afwasbare oppervlakken

•	 Frisse en langdurige geur
•	 Naspoelen overbodig
•	 pH: 10.3     
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•	 Eenheden per omdoos: 1x110dos
•	 EAN code verkoopeenheid regular: 8001090865748
•	 EAN code omdoos regular: 8001090865748
•	 Ean code verkoopeenheid color: 4084500911567
•	 Ean code omdoos color: 4084500911567

•	 Eenheden per omdoos: 1x105 pods
•	 EAN code verkoopeenheid: 8001090971524
•	 EAN code omdoos: 8001090971524

•	 Eenheden per omdoos: 1x150dos
•	 EAN code verkoopeenheid: 8001090807830
•	 EAN code omdoos: 8001090807830

Ariel Poeder Regular en Color 110dos/7,150kg

Ariel Pods Regular 105 pods

Ariel Pods Color 105 pods

Ariel Regular Poeder 150dos/9,75kg

3 acties: 
wast schoon, 

verwijdert vlekken, 
laat stralen

NUL tolerantie
voor hardnekkige vlekken

VOCHTVRIJ BEWAREN
in afsluitbare emmer

•	 Eenheden per omdoos: 1x13kg
•	 EAN code verkoopeenheid: 8001090086549
•	 EAN code omdoos: 8001090086549

Ariel Formula Pro 130dos/13kg

Extra reinigingskracht 
voor extra hygiëne

•	 Eén formule met 5 verschillende acties  
voor een onberispelijk resultaat!

•	 Formule met dubbele ActiliftTM werking: 
verwijdert vlekken en helpt het vasthechten 
van vezels in de vlekken te voorkomen

•	 Totaalwasmiddel: formule voor professioneel 
gebruik voor alle soorten vlekken en textiel-
weefsels

•	 Hygiëne: voor een hygiënisch 
wasresultaat in slechts één wasbeurt

•	 pH: 10.08

•	 Hoogwaardig totaalwasmiddel voor wit en 
kleurvast wasgoed. 5 acties in slechts 1 wasbeurt: 
witheid, frisheid, vuilverwijdering, dieptereiniging, 
hardnekkige vlekverwijdering

•	 Formule met dubbele ActiliftTM werking: 
verwijdert vlekken en helpt het vasthechten 
van vezels in de vlekken te voorkomen

•	 Geschikt voor wit (20-95°C) en kleurvast 
(20-60°C) wasgoed, behalve wol en zijde

•	 Uitstekend wasresultaat, zelfs bij lage temperaturen
•	 pH: 10.49

•	 Eenvoudige dosering: 1 tablet per was, 
geen gemors met doseren

•	 Uitstekend wasresultaat zonder voorwas 
of weken zo bespaart u energie en water

•	 Bevat efficiënte oppervlakte actieve stoffen, 
hoogtechnologische enzymen en polymeren

•	 Fosfaatvrij detergent
•	 Voor wit en kleurvast wasgoed
•	 3 compartimenten met 3in1 kracht: 

verwijdert vuil tot diep in de vezels, 
verwijdert vlekken en fleurt op

•	 pH: 7.4

•	 Hoogwaardig totaalwasmiddel voor 
wit en kleurvast wasgoed 

•	 1 formule met 5 verschillende acties 
voor een onberispelijk resultaat 

•	 Formule met dubbele Actilifttm werking: 
verwijdert vlekken en helpt het vasthechten 
van vezels in de vlekken te voorkomen

•	 Verpakt in handzame hersluitbare verpakking
•	 pH 10-11,2
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•	 Eenheden per omdoos: 1x105 pods
•	 EAN code verkoopeenheid: 8001090971487
•	 EAN code omdoos: 8001090971487

3 acties: 
wast schoon, 

verwijdert vlekken, 
laat stralen

•	 Eenvoudige dosering: 1 tablet per was, 
geen gemors met doseren

•	 Uitstekend wasresultaat zonder voorwas 
of weken zo bespaart u energie en water

•	 Bevat efficiënte oppervlakte actieve stoffen, 
hoogtechnologische enzymen en polymeren

•	 Fosfaatvrij detergent
•	 Voor wit en kleurvast wasgoed
•	 3 compartimenten met 3in1 kracht: 

verwijdert vuil tot diep in de vezels, 
verwijdert vlekken en fleurt op

•	 pH: 7.4
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20ml Pomp nr 1 Ref. E301513 30ml Pomp nr 7 Ref. E301517

Deze accessoires zijn speciaal ontwikkeld om het gebruik  
van onze producten te vergemakkelijken.

informeer naar de voorwaarden bij uw verdeler of contacteer ons contact center  
op het gratis telefoonnummer:

0800/0233070

•	 Eenheden per omdoos: 2x70dos
•	 EAN code verkoopeenheid regular: 8001090766366
•	 EAN code omdoos regular: 8001090766359
•	 EAN code verkoopeenheid color: 8001090766304
•	 EAN code omdoos color: 8001090766380

Ariel Regular en Color Vloeibaar 70dos/3,85L

Een professionele 
formule om hardnekkige 
vlekken te verwijderen

•	 Formule met een unieke combinatie van 
hoog-kwalitatieve ingrediënten. 5 acties   
in slechts 1 wasbeurt: witheid, frisheid, 
vuilverwijdering, dieptereiniging, 
hardnekkige vlekverwijdering

•	 Bevat kleurbeschermer: voorkomt dat kleuren  
zich afzetten en kleuren behouden langer hun 
natuurlijke frisheid

•	 Snelle vuil- en vlekverwijdering, zelfs bij 
lage temperaturen en korte wascyclus

•	 pH: 7.9
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Ariel Regular Vloeibaar 20L

  Ontwakende Lente Zomerse Bries
  # per omdoos: 3x4L 3x4L
 EAN verkoopeenheid: 4084500299016 4084500299047
 EAN omdoos: 4084500299009 4084500299030

*t.o.v. Mr. Proper allesreiniger bij 
onmiddelijke aanwending

*getest op de meest voor-
komende badkameroppervlakken

voor betere  
on-line reviews

Alles is PERFECT.
Van de eetzaal tot
de toiletten!

Professionele 5-sterren reiniging 
zelfs voor hardnekkige vlekken


