
Omo Pro Formula 
Bag in Box 7.5 L

Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel

Omschrijving van de producten
Omo Pro Formula Active Clean Bag in Box en Omo Pro Formula 
Color Bag in Box zijn geconcentreerde vloeibare wasmiddelen. Deze 
wasmiddelen pakken hardnekkige vlekken uiterst efficiënt aan bij 
lage temperaturen. 
Dankzij de geïntegreerde doseerbol en het kraantje is de dosering 
van het wasmiddel altijd optimaal.

Belangrijke eigenschappen
• Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel 
• Bestemd voor alle types textiel
• Alle soorten wasmachines
• Effectief in alle waterhardheden, zowel bij hard als zacht water 
• Efficiënte werking bij lage temperaturen
• Gecontroleerde dosering 
• Effectiënte verwijdering van hardnekkige vlekken

Voordelen
• Omo Pro Formula lost onmiddelijk op in het water en dringt 

hierdoor snel door tot in het hart van de vezels, wat een optimaal 
wasresultaat mogelijk maakt. 

• Efficiënte verwijdering van hardnekkige vlekken bij lage 
temperaturen. 

• Dankzij Omo Pro Formula Bag in Box 7.5 L is uw wasgoed 
hygiënisch proper en soepel. 

• Dankzij de doseerbol wordt altijd de correcte hoeveelheid 
wasmiddel gedoseerd. 

• De innovatieve verpakking van Omo Pro Formula Bag in Box 7.5 
L reduceert de hoeveelheid plastic afval. Nadat het vloeibaar 
wasmiddel volledig opgebruikt is, kan de verpakking in karton en  
plastic gescheiden en gerecycleerd worden.

Pro Formula 
Een perfect schone omgeving is essentieel voor een succesvolle
klantervaring. Pro Formula van Diversey biedt een volledig
assortiment aan professionele reinigingsmiddelen, gelinkt aan
vertrouwde merken. Ze bieden professionals zoals u keer op keer
uitstekende resultaten!
Bereid u voor om zaken te doen!
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Veilige hantering en opslag

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het 
Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet) beschikbaar op het internet: https://sds.diversey.com.  
Uitsluitend voor professionele gebruikers. Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het 
tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

Wetgeving

De producten voldoen aan de normen van de Europese verordening voor detergenten, EG 648/2004.

Gebruiksaanwijzing
Om de juiste dosering te kennen, gelieve de doseertabel te raadplegen. Deze vindt u terug op de verpakking.

Aanbevelingen
• De machine niet overbeladen 
• Textiel dat voorzien is van een label “niet wasbaar” nooit in de machine wassen
• Steeds de aanbevolen wastemperatuur, die op het etiket van het wasgoed vermeld is, respecteren
• Bont wasgoed met kleuren die mogelijkerwijs kunnen afgeven, apart wassen 

Omo Pro Formula Bag in Box 7.5 L 

Technische gegevens

Beschikbare verpakkingen

Product Verpakking Artikelcode

Omo Pro Formula Active Clean Bag in Box - Wit 7.5L (100 wasbeurten)  7515038

Omo Pro Formula Color Bag in Box - Kleur 7.5L (100 wasbeurten) 7514882

Uitzicht pH waarde 
onverdund

Relatieve Dichtheid 
(20°C) Geur

Wit: Heldere, groene vloeistof
Kleur: Wazige, donkere, blauwe vloeistof

8 1.02-1.03
Wit : geparfumeerd
Kleur : Licht geparfumeerd


