
Sun Pro Formula
All-in-1
Vaatwastablet

All-in-1 Vaatwastablet: 
Complete reiniging in 1 keer!

Productomschrijving
Sun Pro Formula All-in-1 Vaatwastablet, met zout en spoelglans 
functie, biedt een complete oplossing in 1 tablet. Het verwijdert 
hardnekkige vlekken en garandeert een uitstekend gereinigde en 
stralend schone vaat, terwijl het ook de machine beschermt.

Belangrijke milieuvriendelijke eigenschappen
• Tabletten zijn fosfaatvrij en minimaal 30% van de ingrediënten 

van deze tabletten zijn van natuurlijke oorsprong.
• De oplosbare hydrofilm is biologisch afbreekbaar
• Dankzij Sun’s Pure Clean Technologie™ kunnen de tabletten 

ook gebruikt worden in een Eco-vaatwasprogramma, waardoor 
voorspoelen niet nodig is en water- en energieverbruik 
verminderd wordt. 

Voordelen
• All-in-1 tablet met zout en spoelglans functie.
• Uitstekende vet- en vlekverwijdering
• Voorspoelen niet nodig.
• Beschermt de machine.

Pro Formula 
Pro Formula voorziet in een volledig assortiment van 
reinigingsmiddelen met een professionele formulering in combinatie 
met de vertrouwde merken van Unilever.
Het gebruiksklare assortiment biedt professionals keer op keer 
een professioneel schoon eindresultaat.
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Informatie veilig gebruik en opslag

Volledige informatie over het hanteren en het afvoeren van dit product is te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Bewaar in originele, gesloten verpakking beschermd tegen direct zonlicht.

Gebruiksaanwijzing
• Oplosbare hydrofilm. Uitpakken is niet nodig.
• Plaats 1 tablet in het doseerbakje, vermijd aanraking met natte handen. 
• Het toevoegen van zout en spoelglans is niet nodig. Bij extreem hard water (>35°FH) wordt aanbevolen om Sun 

Pro Formula Zout toe te voegen. 
• Reinig de sproeiarmen regelmatig en zorg dat deze vrij kunnen draaien.
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Product Verpakking Artikelnummer

Sun Pro Formula All in 1 Vaatwastablet 4 x 102 tablets 101102502

Sun Pro Formula All in 1 Vaatwastablet 200 tablets 7515858

Verschijningsvorm Geur Kleur

Tablet Licht geperfumeerd Wit & Turquoise  


