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Productomschrijving
Omo Pro Formula Color, nu met de extra kracht van 
vlekverwijderaars, geeft met één product uitstekende wasresultaten! 
Omo Pro Formula Color bevat nu nóg meer waskracht en pakt 
vlekken zoals vet, olie, bloed, gras en ijs aan.
Krachtig tegen moeilijke vlekken voor een door en door schoon 
resultaat met 1 product.

Belangrijkste eigenschappen
Omo Pro Formula Color voor gekleurd textiel verwijdert op efficiënte 
wijze alle vlekken en nare geuren uit het gekleurde textiel. Dankzij 
de specifieke formule van dit product vervagen de kleuren van het 
textiel niet, waardoor het behoud van de echte kleuren gegarandeerd 
wordt en het textiel langer meegaat. 
Omo Pro Formula Color  is samengesteld uit actieve enzymen, die 
een perfect wasresultaat mogelijk maken en die tevens zacht is 
voor de schitterende kleuren van het textiel. Het product is licht 
geparfumeerd, zodat het textiel aangenaam en fris ruikt na het 
wassen. De geconcentreerde formule maakt tot 120 wasbeurten 
mogelijk. Omo Pro Formula Color kan op alle wasgoed gebruikt 
worden, met uitzondering van wol en zijde.

Voordelen
• Wast door en door schoon, ook op 30°C.

• Pakt moeilijke vlekken zoals vet, olie, bloed, gras en ijs aan

• Bevat nu nog meer waskracht

• Tot 120 wasbeurten met één verpakking

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

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme 
temperatuurwaarden(tussen 5° en 40°C).

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het 
Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet), dat op aanvraag verkrijgbaar is.
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Product Verpakking Artikelnummer

Omo Pro Formula Waspoeder Kleur 8,4 kg (120 wasbeurten)  100963000

Uitzicht pH waarde in 
verdunning  Geur Oplosbaarheid Relatieve dichtheid 

(20°C)
Wit poeder 10 Licht geparfumeerd Zeer snel oplosbaar in water 0.656

Technische gegevens

Beschikbare verpakkingen

Gebruiksaanwijzing
• Rechtstreeks doseren in het detergentbakje van uw wasmachine

• Handen wassen na gebruik

• Steeds het label op het wasgoed controleren en de wasinstructies naleven.

• Voorwas: Raadpleeg de verpakking voor de aanbevolen dosering

Opmerkingen
• Niet gebruiken voor textiel in wol of zijde

• Kan een allergische reactie veroorzaken. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gebruik


