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Omo Pro Formula 
Hygiëne  

Waspoeder

Superhygienisch & 
superkrachtig
Productomschrijving
Omo Pro Formula Hygiëne is een geconcentreerd compleet 
waspoeder dat speciaal geformuleerd  is voor gebruik 
in ziekenhuis- en interne wasserijen. Het product kan 
toegepast worden in bijna alle waterhardheidsgebieden en 
bij uiteenlopende temperaturen (30- 90C). Omo Pro Formula 
Hygiëne is geschikt voor het wassen van alle katoenen en 
polyester/katoenen textiel.

Belangrijke eigenschappen
Omo Hygiëne is een fosfaatvrij enzymatisch waspoeder op 
basis van een mengsel van specifieke oppervlakteactieve 
stoffen, waterontharders, anti-vergrauwings- en 
anti-corrosiemiddelen, alkalische zouten en 
zuurstofbleekmiddelen die al effectief zijn bij 40 ° C.

De speciale formule van Omo Hygiëne garandeert een 
uitstekende verwijdering van vetvervuilingen. De zeolieten 
in het product garanderen een optimale waterhardheid en 
voorkomen het neerslaan van de reinigingsmiddelen. Deze 
zeolieten voorkomen eveneens de vergrauwing van het 
linnen en vermijden dat zouten aangemaakt worden en zich 
zouden afzetten op de textielen.

Omo Hygiëne bevat ook silicaten (anticorrosiemiddelen) en 
optische witmakers (die voor een langdurige witheid van het 
textiel zorgen). Het product bevat ook een effectief actief 
bleeksysteem vanaf 40 ° C. De aanwezigheid van enzymen 
garandeert een effectieve en snelle verwijdering van 
eiwitvervuilingen (bloed, voedsel, enz.).

Voordelen
• Voorkomt vergrauwing van stoffen door vuildeeltjes te 

stabiliseren.

• Zorgt voor een langdurige witheid; houdt wit langer wit.

• Het garandeert een diepgaand reinigingsresultaat bij de 
laagste temperaturen.

• Zeer effectief op eiwitvervuilingen.

• Voorkomt corrosie van mechanische onderdelen.

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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Product: Omo Pro Formula Hygiëne Waspoeder
Artikelcode : 100874871

Verpakking:  8,55 kg – 90 wasbeurten 

Uitzicht: Vaste stof -  Spikkels Medium, van Wit tot Blauw

Geur: Licht geparfumeerd

pH waarde onverdund: ≈11 (1%)

Relatieve dichtheid: ≈0.64 (20°C)

Gebruiksaanwijzing
Lees altijd de wasvoorschriften op het etiket in uw kleding. Als u twijfelt aan de vastheid van de kleuren, was het artikel 
dan kort, apart en op een lage temperatuur (40°C).
Om uw delicate kleding zoals wol en zijde te wassen, gebruik voor wol en zijde een speciaal wolwasmiddel.

Doseerinstructies:
• Voor machines van 4-5 kg: 110 ml 
• Voor machines van 6-7 kg: 135 ml

Veilige hantering en opslag
Volledige instructies voor 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. 
Bewaren in originele gesloten verpakking, niet blootstellen aan extreme temperaturen. 
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