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ecosol DES TABS 

ecosol DES TABS  dezinfectant sub formă de tablete multifazice de înaltă perfor- 
manță pentru dezinfecția veselei și paharelor, utilizat în mașinile de spălat. Cu efec-
tul său unic, vă convingem de curățenia strălucitoare  în toate tipurile vase și paha-
re, vă protejăm mașina de spălat vasele de mirosuri neplăcute și în același timp 
împotriva transmiterii germenilor chiar și în modul de economisire a energiei.

ecosol DES TABS
 DEZINFECTANT TABLETE PENTRU  
        MAȘINA DE SPĂLAT VASE 

Curate rezultate
Dați vaselor și paharelor un efect profund de luciu.

Protecție  împotriva bacteriilor și norovirusurilor
ecosol DES TABS sunt testate și extrem de eficiente împotriva bacteriilor, 
ciupercilor și norovirusurilor - până la 45 ° C.

STOP pentru mirosurile grele
Nu există mașini de spălat vase nepotrivite. ecosol DES TABS previne 
mirosurile neplăcute ale mașinii.

Aplicare simplă și sigură
Protejați-vă dvs. și personalul dvs. prin contact direct cu produsul. Datorită 
filmului practic, solubil în apă, vă salvați de la desfacerea filei.

Power Entkruster
Îndepărtează resturile de alimente arse complet.

Sticlă de înaltă calitate și protecție împotriva coroziunii
Aditivii speciali asigură longevitatea paharelor și decorurilor. Mașina este, 
de asemenea, protejată împotriva coroziunii.

Cod art. 4210400500

Dezinfectant tablete pentru mașina de spălat vase
2 × 70 bucăţi
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De ce aveți nevoie pentru dezinfectare comprimate de spălat vase?

În multe instituții publice, în special în sectorul sănătății și în grădinițe, este necesară o dezinfectare a vaselor. În cazul tabletelor 
convenționale de spălat vase, vasele sunt cu adevărat curate, dar nu protejează împotriva transmiterii de bacterii, ciuperci și 
norovirusuri. Persoanele cu sistem imunitar slăbit, precum și copii mici, se luptă adesea cu boli care pot fi transmise prin vase 
inadecvate de igienă. Micoză bucală, norovirusurile, dar și Salmonella sau Listeria sunt germeni care nu sunt uciși suficient la 
temperaturi scăzute de spălare.

ecosol DES TABS protejează împotriva norovirusurilor, bacteriilor și ciupercilor?

DA! Și tocmai asta face ecosistemul DES TABS atât de unic. Chiar și la o temperatură de spălare de 45 ° C și un timp de 
spălare de 15 minute, comprimatele sunt eficiente împotriva bacteriilor, ciupercilor și norovirusurilor.

Cum funcționează dezinfecția într-o mașină de spălat vase?

Pentru dezinfecție, un complex de oxigen ecologic a fost integrat într-o comprimată. Acest lucru acționează de asemenea ca o 
substanță de îndepărtare a mirosului, iar mirosurile neplăcute pot fi prevenite în mașină.

Comprimatele sunt ecologice?

Da, agentul de dezinfectare se formează în mașină în momentul în care se spală.  După aceea se descompune în apă și 
oxigen.  Comprimatele nu conțin fosfați de complexare cancerigene sau poluante. Datorită filmului solubil în apă, ambalajele 
individuale de plastic au fost de asemenea eliminate pentru a obține o siguranță maximă și protecție a mediului.

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

Temperatură de spălare ≥ 45°C

Timp de reacție ≥ 15 minute

Spectru de acțiune Bactericid, levuricid EN 1276, EN 13697, EN 1650 
Eficient împotriva norovirusurilor EN 14476
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