
-

ecosol DES TABS 

ecosol DES TABS са дезинфекциращи високоефективни мултифазни 
таблетки за почистване на съдове и чаши в домакински съдомиялни машини. 
Със своето уникално действие те впечатляват  с брилянтна чистота по всички 
видове чинии и чаши, предпазват съдомиялната машина от неприятни 
миризми и същевременно предпазват и от предаване на микроби дори в 
режим на енергоспестяване.

ecosol DES TABS
 ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ ТАБЛЕТКИ ЗА СЪДОМИЯЛНА

чисти резултати
Дайте на Вашите съдове и чаши дълбок гланциращ ефект.

Защита срещу бактерии и норовируси
ecosol DES TABS са тествани и високо ефективни срещу бактерии, 
гъбички и норовируси - от 45 ° С.

Край на лошите миризми
Край с неприятните миризми в съдомиялните машини. ecosol DES 
TABS предотвратява неприятните миризми в съдомиялните машини.

Лесна и сигурна употреба
Пазете себе си и Вашият персонал от директен контакт с продукта. 
Благодарение на водоразворимото фолио не е необходимо да 
разопаковате таблетката.

Почистваща мощност
Премахва загорели остатъци от храна.

Висококачествена защита на стъклото и против корозия.
Специалните съставки се грижат за дългия живот на стъклата и 
декорите.
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Дезинфекциращи таблетки за съдомиялна
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Защо имате нужда от дезинфекциращи таблетки за съдомиялни машини?
В много обществени институции, особено в здравния сектор и детските градини, се изисква дезинфекция на 
съдовете. При конвенционалните таблетки за миене на съдове, съдовете са наистина чисти, но не предпазват от 
предаване на бактерии, гъбички и норовируси. Хората с отслабена имунна система, както и малките деца, често 
се борят с болести, които могат да бъдат предадени от нехигиенизирани съдове. Устна млечница, норовируси, но 
също и салмунела или листерия са микроби, които не могат да бъдат убити при ниски температури на измиване.

Предпазва ли ecosol DES TABS от норовируси, бактерии и гъбички?
ДА! И точно това прави ecosol DES TABS толкова уникален. Дори при температура на измиване от 45 ° С и  
време на измиване от 15 минути, таблетките са ефективни срещу бактерии, гъбички и норовируси.

Как функционира дезинфекцията при една таблетка за миялна?
Дезинфекцията се прилага благодарение на екологично чист кислороден комплекс, съдържащ се в таблетката.
Той също действа и против лошите миризми и така неприятните миризми от миялната машина са премахнати.

Дали таблетките щадят околната среда?
Да, дезинфекционният агент се образува в машината в точния момент, когато се измива. След това се разлага 
във вода и кислород. Таблетките не съдържат канцерогенни комплексообразуващи агенти или вредни за околната 
среда фосфати. Благодарение на водоразтворимия филм, отделните пластмасови опаковки също са освободени, 
за да се постигне максимална безопасност и опазване на околната среда.

Дозиране 1 ecosol DES TAB (1 Tab = 4g/l = 1Tab/5 l)
Температура ра пране ≥ 45°C
Експозиция ≥ 15 минути
Спектър на действие Бактерициден, леворуциден съгл. EN 1276, EN 13697, 

EN 1650 
ефективен срещу Н О РО ВИ Р У С И EN 14476

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ 
ЕООД
БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 70
1592 СОФИЯ
ТЕЛ. +359 (0)2 963 2901
ФАКС +359 (0)2 963 0586


