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ProCare Tex 10 MA 
Απορρυπαντικό για ευαίσθητα/χρωματιστά, 
συμπυκνωμένο υγρό, ελαφρά αλκαλικό 
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, χωρίς φωσφορικές 

ενώσεις, με ετικέτα EU Eco
•  Αποτελεσματική απομάκρυνση επίμονων 

ακαθαρσιών σε συνδυασμό με απαλό καθαρισμό 
των υφασμάτων

•  Χωρίς οπτικά λευκαντικά και λευκαντικές ουσίες 
•  Σύντομος χρόνος ενεργοποίησης, περιορισμένος 

σχηματισμός αφρού
•  Αποτελεσματική απομάκρυνση πρωτεΐνης και 

λίπους 
•  Μονάδες συσκευασίας: 5, 10 και 20 l

ProCare Tex 20 OB 
Λευκαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο
•  Με βάση το οξυγόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

αντιχλώριο.
•  Για βέλτιστο καθαρισμό επίμονων λεκέδων
•  Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά 
•  • Σταδιακή αποδέσμευση οξυγόνου χάρη στους 

ειδικούς σταθεροποιητές
•  Μονάδες συσκευασίας: 5, 10 και 20 l

ProCare Tex 70 S 
Μαλακτικό ρούχων, συμπυκνωμένο υγρό, όξινο
•  Χωρίς μικροπλαστικά
•  Φροντίζει άψογα τα υφάσματα
•  Καλές αντιστατικές ιδιότητες σε σύμμεικτα 

υφάσματα
•  Εξαιρετική απορρόφηση 
•  Χωρίς ενθυλακωμένα αρώματα
•  Μονάδες συσκευασίας: 5, 10 και 20 l

ProCare Tex 11 
Απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις, σε σκόνη, 
αλκαλικό
•  Απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης ενισχυμένο με 

ένζυμα, χωρίς φωσφορικές ενώσεις
•  Για τέλειο καθαρισμό διαφόρων τύπων υφασμάτων 
•  Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ακόμα και σε χαμηλές 

θερμοκρασίες
•  Εύρος θερμοκρασίας: 30-90°C
•  Βιολογικά ενεργά ένζυμα, περιέχει ενεργό οξυγόνο 
•  Άριστη απομάκρυνση πρωτεΐνης και λίπους 
•  Μονάδες συσκευασίας: 10 και 20 kg

Κλειδί κανίστρου CK DIN 51 
•  Για εύκολο άνοιγμα των κανίστρων ProCare των 5 

και 10 l

Κεκλιμένη βάση DTD 2 
•  Χώρος για 2 κάνιστρα 
•  Μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια κάνιστρα 

των 5 και 10 l.
•  Φύλαξη των κανίστρων με ελαφρά κλίση για πλήρη 

αξιοποίηση ολόκληρου του περιεχομένου τους 
•  Υ 65, Π 430, Β 265 mm

ProCare Tex 10 
Βασικό απορρυπαντικό, συμπυκνωμένο υγρό, 
αλκαλικό
•  Χωρίς φωσφορικές ενώσεις, με ετικέτα EU Eco
•  Ισχυρό απορρυπαντικό για άμεση απομάκρυνση 

των επίμονων ακαθαρσιών
•  Βασισμένο σε βιώσιμες πρώτες ύλες 
•  Εύρος θερμοκρασίας: 30-60°C
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό στα λευκά
•  Άριστη απομάκρυνση πρωτεΐνης και λίπους 
•  Μονάδες συσκευασίας: 5, 10 και 20 l

Βιωσιμότητα
Η σειρά προϊόντων ProCare Tex πληροί όλα τα κριτήρια που σχετίζονται 
με την περιβαλλοντική συμβατότητα, π.χ. οικολογικά απορρυπαντικά 
χωρίς φωσφορικές ενώσεις, λευκαντικό προϊόν με βάση ενεργό οξυγόνο 
χωρίς μικροπλαστικά. Χρησιμοποιώντας αυτά τα προϊόντα σύμφωνα 
με τις συστάσεις δοσομέτρησης, συμβάλλετε ενεργά στη μείωση της 
ρύπανσης των υδάτων και στη μείωση των αποβλήτων. Λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τη δοσομέτρηση θα βρείτε στην ετικέτα του 
προϊόντος.

Ολοκληρωμένο σύστημα από έναν και μόνο προμηθευτή
Η σειρά προϊόντων ProCare Tex είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στη 
διαδικασία πλύσης, διασφαλίζοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα υψηλής 
ποιότητας. Τα χημικά μέσα καθαρισμού και τα προγράμματα πλύσης σε 
συνδυασμό με τις συσκευές υψηλών επιδόσεων, τον ειδικά σχεδιασμένο 
πρόσθετο εξοπλισμό και το ευρύ φάσμα υπηρεσιών αποτελούν μια 
ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας.

Τέλεια αποτελέσματα πλύσης
Ως προϊόν της πολύχρονης εμπειρίας στα επαγγελματικά πλυντήρια 
και της στενής συνεργασίας με ειδικούς εφαρμοσμένης τεχνολογίας, τα 
απορρυπαντικά και τα προϊόντα φροντίδας ProCare Tex σχεδιάστηκαν 
ειδικά για χρήση στα πλυντήρια ρούχων Miele. Η εξαιρετική απόδοση 
καθαρισμού τους έχει επιβεβαιωθεί τόσο από τις εργαστηριακές δοκιμές 
της Miele όσο και κατά την καθημερινή χρήση των προϊόντων. 

Τεχνογνωσία Miele – Η εξειδίκευση στο πλύσιμο ιματισμού
Η σειρά ProCare Tex περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας απορρυπαντικά 
και προϊόντα φροντίδας για τον απαλό και οικονομικό καθαρισμό και τη 
φροντίδα διαφόρων τύπων υφασμάτων, και χαρακτηρίζεται επίσης από 
εξαιρετική σχέση κόστους/ωφέλους.


