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ProCare Tex 10 MA  
Detergente para roupas delicadas e de cor, con-
centrado líquido, ligeiramente alcalino
•  Extremamente eficaz, isento de fosfatos, com 

rótulo ecológico da UE
•  Para limpeza com preservação simultânea dos 

têxteis
•  Isento de branqueadores óticos e agentes de 

branqueamento
•  Tempo de atuação curto e regulador de espuma
•  Bom poder de remoção de proteínas e de gordura
•  Dimensões dos recipientes de 5, 10 e 20 litros

ProCare Tex 20 OB 
Agente de branqueamento, concentrado líquido, 
alcalino
•  À base de oxigénio, aplicável como anticloro
•  Para a remoção ideal de nódoas difíceis
•  Aditivo para todos os detergentes
•  Libertação uniforme de oxigénio por 

estabilizadores especiais
•  Dimensões dos recipientes de 5, 10 e 20 litros

ProCare Tex 70 S 
Amaciador, concentrado líquido, alcalino
•  Isento de microplásticos
•  Para o melhor cuidado possível de têxteis
•  Bons agentes antiestáticos para tecidos mistos
•  Capacidade de absorção muito boa
•  Sem fragrâncias encapsuladas
•  Dimensões dos recipientes de 5, 10 e 20 litros

ProCare Tex 11 
Detergente para roupas normais, pó, alcalino
•  Detergente de alto desempenho reforçado com 

enzimas e isento de fosfatos
•  Para a lavagem de diferentes têxteis
•  Particularmente eficaz em temperaturas baixas
•  Intervalo de temperatura 30–90 °C
•  Enzimas biologicamente ativas, contém oxigénio 

ativo
•  Poder de remoção de proteínas e de gordura 

muito bom
•  Dimensões dos recipientes de 10 e 20 kg

Chave para tampa do recipiente CK DIN 51 
•  Para abertura fácil de recipientes ProCare Tex

Tabuleiro apara-pingos DTD 2 
•  Cria espaço para 2 recipientes de produtos
•  Suporte seguro de recipientes de 5 e 10 litros
•  Esvaziamento ideal de restos de recipientes de 

líquidos graças a ângulo de inclinação
•  A 65, L 430, P 265 mm

ProCare Tex 10 
Detergente, concentrado líquido, alcalino
•  Isento de fosfatos, com rótulo ecológico da UE
•  Para limpeza com poder de remoção de sujidade 

muito bom
•  À base de matérias-primas renováveis
•  Intervalo de temperatura 30–60 °C
•  Grau de brancura elevado
•  Poder de remoção de proteínas e de gordura 

muito bom
•  Dimensões dos recipientes de 5, 10 e 20 litros

Sustentabilidade
ProCare Tex cumpre variados critérios de compatibilidade ambiental, 
por exemplo, detergentes sem fosfatos e ecológicos, um branqueador 
à base de oxigénio e a renúncia a microplásticos. Ao cumprir as 
indicações de dosagem, contribui ativamente para o decréscimo da 
poluição da água e para a redução da quantidade de resíduos. Pode 
encontrar informação detalhada referente à dosagem na ficha informa-
tiva do produto.

Solução de sistema de um único fornecedor
ProCare Tex está perfeitamente ajustado ao processo de lavagem, 
sendo alcançado um resultado de lavagem constante. Produtos quími-
cos e programas formam uma solução abrangente em conjunto com 
as potentes máquinas de lavandaria , os acessórios adequados e os 
serviços abrangentes.

Resultados de lavagem perfeitos
Com base numa experiência de muitos anos no tratamento profissi-
onal de roupa e troca de informação com especialistas na técnica de 
utilização, os produtos de lavagem e de tratamento ProCare Tex foram 
desenvolvidos especialmente para a tecnologia de lavagem da Miele. A 
limpeza eficiente confirma-se nos laboratórios de lavagem da Miele, tal 
como na utilização diária. 

Competência: Miele, o especialista em lavagem
Com a excelente relação de preço-desempenho dos produtos ProCare 
Tex, tem agora ao seu dispor produtos de lavagem e tratamento de alta 
qualidade para uma limpeza e manutenção particularmente cuidadosa 
com os materiais, tal como económica, para os mais variados têxteis.




