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ecosol DES TABS 

ecosol DES TABS jsou dezinfikující, výkonné, vícefázové tablety na mytí nádobí 
a skla, v domácích myčkách na nádobí. Svým jedinečným účinkem přesvědčí do-
sažením zářivé čistoty nádobí i skla všeho druhu, ochrání myčku před nepříjem-
ným zápachem a zárověň brání přenosu choroboplodných zárodků i při energeticky 
úsporném programu.

ecosol DES TABS
 DEZINFEKČNÍ MYCÍ TABLETY NA NÁDOBÍ

Čisté výsledky
Propůjčete svému nádobí a sklenicím efekt hlubokého lesku.

Ochrana před bakteriemi a noroviry
ecosol DES TABS jsou ověřeny jako vysoce účinné proti bakteriím, plísním a 
norovirům - již od 45°C.

STOP nepříjemným zápachům
Konec s nevábně zavánějícími myčkami. ecosol DES TABS předchází  
nepříjemným zápachům v myčce.

Jednoduché a bezpečné použití
Chraňte sebe a svůj personál před přímým kontaktem s produktem.  
Díky praktické, ve vodě se rozpouštějící fólii si ušetříte rozbalování tablety.

Silný odstraňovací prostředek na krusty
Beze zbytků odstraňuje také připálené zbytky jídla.

Vysoký stupeň ochrany proti korozi i ochrany skla
Speciální přísady se postarají o dlouhou životnost skla a dekoru.  
Také myčky jsou díky nim chráněny před korozí.

č. výr. 4210400500

Dezinfekční mycí tablety na nádobí
2 × 70 kusů
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Proč potřebujeme dezinfekční tablety do myčky?

V mnoha veřejných zařízeních, především ve zdravotnictví a mateřských školkách, je dezinfekce nádobí předepsána.  
Běžné tablety do myčky sice nádobí umyjí, ale nechrání před šířením bakterií, plísní a norovirů. Lidé s oslabeným imunitním 
systémem, ale i malé děti bojují často s nemocemi, které mohou být přenášeny nedostatečnou hygienou nádobí. Afty, noroviry, 
ale i salmonely nebo listerie jsou zárodky, které při nižší teplotě nejsou dostatečně usmrceny.

Chrání ecosol DES TABS také před noroviry, bakteriemi a plísněmi?

ANO! A přesně tato vlastnost dělá ecosol DES TABS tak jedinečnými. Již při mytí o teplotě 45° C a době 15 minut účinkují 
naše tablety proti bakteriím, plísním a norovirům. 

Jak funguje dezinfekce v naší tabletě do myčky?

Pro dezinfekční funkci byl do tablet zakomponován k životnímu prostředí šetrný kyslíkový komplex. Ten funguje současně i 
jako prostředek na odstranění pachů, a tak lze zamezit i nepříjemných pachům v myčce.

Jsou přesto tyto tablety šetrné k životnímu prostředí?

Ano, účinná dezinfekční látka se v myčce aktivuje přesně v momentě, kdy se myje. Poté se rozloží na vodu a kyslík.  
Naše tablety neobsahují žádné rakovinotvorné sloučeniny nebo životnímu prostředí škodlivé fosfáty. Zároveň jsme mohli díky 
ve vodě rozpustné fólii upustit od balení jednotlivých tablet do plastu, a dosáhnout tak nejvyšší míry bezpečnosti a ochrany 
životního prostředí.

Dávkování 1 ecosol DES TAB (1 Tab = 4g/l = 1Tab/5 l)

Mycí teplota ≥ 45°C

Doba působení ≥ 15 minut

Spektrum účinnosti Baktericidní, levurocidní dle EN 1276, EN 13697, EN 1650 
úcinné prot norovirům EN 14476
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