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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Szabadalmazott illatkapszulái 3 fázisban fejtik ki hatásukat, így a ruhák még viselés közben is kellemesen 

illatoznak. Hosszan tartó illat még 

vasalást. Alkalmas kényes textíliákhoz.

5 kg kiszerelés: Öntse a terméket a mosógép adagolótartályába, vagy kézi mosásnál az öblítővízbe.

20 kg kiszerelés: Használható az Oxipur választék többi termékével

adagolórendszerével. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 g száraz ruha kg-onként 

Autómata adagolás: a mosási ciklusnak és a vízkeménységnek megfelelően adagolandó

forduljon a Sutter Professional technikusához

 

 
SOFT POWER

ADAGOLÁS 

0143 631.1 
info@sutterprofessional.com 

ILLATOSÍTOTT FOLYÉKONY ÖBLÍTŐSZER 
KONCENTRÁTUM ILLATKAPSZULÁKKAL 
GÉPI ÉS KÉZI MOSÁSHOZ

Intenzív, hosszan tartó illat. Szabadalmazott 

illatkapszulás technológiá

keresztül szabadul fel 

Csökkentett habzású, kényes text

használható 

Oxipur rendszer termékeihez optimaliz

Szabadalmazott illatkapszulái 3 fázisban fejtik ki hatásukat, így a ruhák még viselés közben is kellemesen 

 szárítás és vasalás után is. Csökkentett habzású, megkönnyíti a 

Alkalmas kényes textíliákhoz. 

Öntse a terméket a mosógép adagolótartályába, vagy kézi mosásnál az öblítővízbe.

Használható az Oxipur választék többi termékével

a mosási ciklusnak és a vízkeménységnek megfelelően adagolandó

a Sutter Professional technikusához. 

POWER CAPS 

ILLATOSÍTOTT FOLYÉKONY ÖBLÍTŐSZER 
KONCENTRÁTUM ILLATKAPSZULÁKKAL 
GÉPI ÉS KÉZI MOSÁSHOZ 

illat. Szabadalmazott 

ával: az illat hosszú időn 

nyes textíliákhoz is 

keihez optimalizálva 

Szabadalmazott illatkapszulái 3 fázisban fejtik ki hatásukat, így a ruhák még viselés közben is kellemesen 

Csökkentett habzású, megkönnyíti a 

Öntse a terméket a mosógép adagolótartályába, vagy kézi mosásnál az öblítővízbe.  

Használható az Oxipur választék többi termékével, és a Sutter TECH 

a mosási ciklusnak és a vízkeménységnek megfelelően adagolandó. Kérjük 
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Megjegyzés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Küldő: Átlátszatlan folyadék 

Szín: Kék 

Illat: Virág 

COV: 3,00% 
 

PH Aktív anyag [%] Sűrűség

2,7 ± 0,5 12 ± 1 

 

Mosodai öblítőszer. Sutter Professional

eredő kárért. 

Kizárólag professzionális felhasználásra
 

CSOMAGOLÁS  

 
Kód 

 
Kiszerelés

5209 Kg 20 

5455 Kg 5 

 

 
 
 
 

SOFT POWER CAPS 
 

TECHNIKAI ADATOK 

0143 631.1 
info@sutterprofessional.com 

Sűrűség (g/ml) Nyomá (bar) Viszkozitás (cP)

1.003  150 ± 50 

Professional nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából 

sra. Biztonsági adatlap rendelkezésre áll. 

Kiszerelés 
 

Mennyiség 
 

1 

4 

(cP) Össz. szárazanyag 
tartalom [%] 
 

nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából 

Raklap 

13x2=26 

4x9=36 


