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Verwijdert hardnekkige koffie, 
thee & lipstick vlekken!
Productomschrijving 
Sun Pro Formula Vaatwas Tabletten All in 1, met  
een nieuwe, verbeterde formule en verfrissende geur.  
Een complete oplossing met geïntegreerde spoelglans  
en vaatwaszout functie welke lastige vetvlekken en  
hardnekkig vuil zoals koffie, thee en lipstick verwijdert. 
Voorkomt kalkaanslag en zorgt voor sprankelend schone  
kopjes en borden na elke wasbeurt. 

Voordelen
• EU-Ecolabel gecertificeerd
• Bestaat voor 70% uit natuurlijke ingrediënten
• Verpakking gemaakt van 90% gerecycled karton  

en is 100% recyclebaar
• Sprankelend schone resultaten na elke wasbeurt!
• Verwijdert hardnekkig vet, koffie, thee en lipstick vlekken
• Glasbeschermer en een vlekkeloze glans
• Geïntegreerde spoelglans en vaatwaszout
• Voorspoelen niet nodig

Pro Formula – Uw Gids voor een Krachtige Reiniging  
Unilever en Diversey komen samen om u Pro Formula 
te brengen, een volledig assortiment van gebruiksklare 
producten met een professionele formulering in combinatie 
met de vertrouwde merken van Unilever. Deze producten 
zijn speciaal ontwikkeld voor uw professionele schoonmaak 
behoeften en samen met onze gratis online schoonmaak-, 
en HACCP gidsen, helpen ze uw hygiëne standaarden te 
waarborgen.
 
EU-Ecolabel
Dit product is bekroond met de licentie NL/015/005 en 
voldoet aan de EU-Ecolabel voorwaarden als mileuvriendelijk 
product. Het EU-Ecolabel is een keurmerk voor 
uitmuntendheid op milieugebied dat wordt toegekend  
aan producten en diensten die gedurende hun levenscyclus 
voldoen aan hoge milieunormen: van de winning van 
grondstoffen, de productie, de distributie en vernietiging. 
Het EU-Ecolabel bevordert de kringloopeconomie door 
producenten aan te moedigen minder afval en CO2 te 
produceren tijdens het productieproces. De criteria van  
het EU-Ecolabel moedigen bedrijven ook aan om producten 
te ontwikkelen die duurzaam, gemakkelijk te repareren en  
te recyclen zijn.
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Product: Sun Pro Formula Vaatwastabletten All in 1
Uitzicht: Wit/turquoise vaatwastabletten in oplosbare flow wraps  

Verpakking: 4x102 tabletten

Geur: Licht geparfumeerd

Artikelcode: 101102502

Gebruiksaanwijzing
• Oplosbare flow wrap. Hoeft niet verwijderd te worden.
• Plaats 1 tablet in de dispenser, vermijd aanraking met natte handen.
• Kies een laag temperatuur programma (45°C of 50°C), laad de volledige vaatwasser en overschrijd de aanbevolen 

dosering en temperatuur niet om energie- en waterverbruik te minimaliseren en watervervuiling te verminderen.
• U hoeft geen zout en spoelglansmiddel toe te voegen: deze functies worden gedekt door het tablet. Bij zeer hard water 

(>35°FH) is het aanbevolen om vaatwasmachinezout toe te voegen.
• Reinig de sproeiarmen regelmatig en zorg ervoor dat ze vrij kunnen ronddraaien.
• Plaats alleen vaatwasmachinebestendig materiaal in uw vaatwasser - geen hout, zilver, aluminium, tin, koper, antiek, 

handbeschilderd keramiek, of bepaalde soorten kunststof.
• Voor de beste prestaties dient u de verpakking na elk gebruik te sluiten en de tabletten uit de buurt van warmte en 

vocht te bewaren.
• Recycle de kartonnen doos volgens de plaatselijke richtlijnen. Gooi de plastic zak weg volgens de plaatselijke richtlijnen.

Veilig gebruik en opslag informatie
Veilig gebruik: Volledige informatie over de behandeling en verwijdering van dit product is te vinden in een  
afzonderlijk veiligheidsinformatieblad. Rechtop bewaren in de oorspronkelijke gesloten verpakking, buiten bereik  
van extreme temperaturen.

© 2022 Diversey Inc. Alle rechten voorbehouden. 92925 nl-NL 03/22

Sun Pro Formula Vaatwastabletten All in 1


