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ecosol DES TABS 

ecosol DES TABS sú dezinfekčné, vysokoúčinné, viacfázové tablety pre umý-
vanie riadu a pohárov v domácich umývačkách riadu. Svojou jedinečnou účin-
nosťou presvedčia pri každom druhu riadu a pohárov vďaka žiarivej čistote, pričom  
zabraňujú nepríjemným zápachom v umývačke riadu a zároveň chránia pre  
prenosom choroboplodných zárodkov aj v energeticky úsporných režimoch.

ecosol DES TABS
 DEZINFEKČNÉ TABLETY PRE  
        UMÝVANIE RIADU 

Čisté výsledky
Doprajte Vášmu riadu a pohárom efekt intenzívneho lesku.

Ochrana pred baktériami a norovírusom
Tablety ecosol DES TABS sú testované a vysoko účinné proti baktériám, 
plesniam a norovírusom – už od 45°C.

STOP nepríjemným zápachom
Skoncujte s páchnucimi umývačkami riadu. Tablety ecosol DES TABS bojujú 
proti nepríjemným zápachom v stroji.

Jednoduché a bezpečné použitie
Chráňte seba a vašich zamestnancov pred priamym kontaktom s tableta-
mi. Vďaka vodorozpustnej fólii odpadáva starosť s rozbaľovaním tabliet a  
zároveň sa šetrí životné prostredie.

Odstránenie zvyškov Power
Tablety majú funkciu Power, odstraňujú zaschnuté a zapečené zvyšky jedla.

Vynikajúca starostlivosť o sklo a ochrana proti korózii
Špeciálne zložky zabezpečujú dlhú životnosť skla a dekorov na skle.  
Umývačka je tak isto chránená pred koróziou.
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Dezinfekčné tablety pre umývanie riadu 
2 × 70 kusov
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Načo potrebujete tablety s dezinfekčným účinkom do umývačiek riadu?

V mnohých verejných zariadeniach, predovšetkým v oblasti zdravotníctva a v škôlkach, je predpísaná dezinfekcia riadov. Pri 
použití bežných tabliet do umývačiek riadu je riad síce čistý, ale nie je chránený pred nosom baktérií, plesní a norovíusov. Ľudia 
s oslabeným imunitným systémom a deti často bojujú s chorobami, ktoré sa môžu prenášať prostredníctvom riadov, ktoré nie 
sú dostatočne hygienické. Herpes, norovírusy, ale ani salmonelu a listériu nie je možné zničiť pri nízkej teplote umývania.

Chránia tablety ecosol DES TABS aj pred norovírusmi, baktériami a plesňami?

ANO! A práve pre túto vlastnosť sú tablety ecosol DES TABS jedinečné. Tabletky účinkujú proti baktériám, plesniam a noro-
vírusom už pri teplote umývania 45 °C a dobe umývania 15 minút.

Ako funguj dezinfekcia v umývačke riadu?

V tabletách je integrovaná ekologická zložka na báze kyslíka, ktorá zabezpečuje dezinfekciu. Táto zložka slúži zároveň ako 
odstraňovač zápachov, umývačku zbavuje zápachu. 

Sú tablety napriek tomu ekologické?

Áno, dezinfekčná látka sa v stroji vytvára presne v momente umývania. Následne sa rozloží na vodu a kyslík. Tablety neob-
sahujú karcinogénne zložky alebo fosfáty, ktoré znečisťujú životné prostredie. Vďaka fólii, ktorá sa rozpúšťa vo vode, sme 
taktiež upustili aj od zabalenia jednotlivých tabliet do plastových obalov, aby sme dosiahli čo najvyšší stupeň bezpečnosti a 
ochrany životného prostredia.

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

Teplota umývania ≥ 45°C

Doba pôsobenia ≥ 15 minút

Spektrum účinnosti Baktericídny, levurocídny podľa EN 1276, EN 13697, EN 1650 
Účinok overený a potvrdený skúškou podľa EN 14476
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