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ecosol DES TABS 

ecosol DES TABS je visoko zmogljiva večfazna tableta za razkuževanje in čiščenje 
posode in kozarcev v gospodinjskih pomivalnih strojih. S svojim edinstvenim učin-
kom prepriča pri vseh vrstah posode in kozarcev z briljantno čistočo, zaščiti pomi-
valni stroj pred neprijetnimi vonjavami in hkrati varuje pred prenosom bakterij tudi v 
programu za varčevanje z energijo.

ecosol DES TABS
 TABLETA ZA RAZKUŽEVANJE V  
       POMIVALNEM STROJU

Čisti rezultati
Dajte svoji posodi in kozarcem učinek globokega sijaja.

Zaščita pred bakterijami in noro virusi
ecosol DES TABS je preizkušen in visoko učinkovit proti bakterijam, glivam 
in norovirusom že pri  45°C.

STOP slabim vonjavam
Naredite konec slabim vonjem v pomivalnih strojih. ecosolDES TABS  
preprečuje neprijetne vonjave v stroju.

Enostavno in varno rokovanje
Zaščitite sebe in svoje osebje pred direktnim stikom z izdelkom.  
Zaradi priročne, v vodi topne folije, izdelka ni potrebno odvijati.

Močan odstranjevalec zažganin
Povsem odstrani tudi zažgane, skorjaste ostanke hrane.

Visoko kakovostna zaščita za steklo in korozijska zaščita
Posebni dodatki poskrbijo za dolgo življenjsko dobo kozarcev in dekorjev. 
Pred korozijo je zaščiten tudi stroj.
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Tableta za razkuževanje v pomivalnem stroju
2 × 70 kosov
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Zakaj potrebujete tablete za pomivanje v pomivalnem stroju, ki razkužujejo?

V številnih javnih ustanovah, zlasti v zdravstvenem sektorju in v vrtcih je potrebno razkuževanje posode. Z običajnimi pomivalnimi 
sredstvi bo posoda čista, vendar ne ščiti pred prenosom bakterij, gliv in norovirusov. Ljudje z oslabljenim imunskim sistemom in 
tudi otroci se pogosto spopadajo z boleznimi, ki se prenašajo z neustrezno higienično posodo. Ustni drozg, norovirusi, pa tudi 
salmonela ali listeria so klice, ki se pri nizkih temperaturah pranja ne uničijo.

Ali ecosol DES TABS ščiti tudi pred norovirusi, bakterijami in glivami?

DA! In to je tisto, zaradi česar je  ecosol DES TABS tako edinstven. Že pri temperaturi pranja 45° C  in času pranja 15 minut 
delujejo tablete proti bakterijam, glivam in norovirusom.

Kako deluje razkuževanje v tableti za pomivanje?

Za razkuževanje je v tableto bil vključen okolju prijezen kompleks kisika. Ta istočasno deluje tudi kot odstranjevalec vonjav in s 
tem preprečuje neprijetne vonjave v stroju.

Ali so tablete kljub temu okolju prijazne?

Da, dezinfekcijsko sredstvo se tvori v stroju v trenutku, ko se pere. Nato razpade v vodi in kisiku. Tablete ne vsebujejo karcino-
genih kompleksnih sredstev ali okolju škodljivih fosfatov. Zaradi vodotopne folije individualna plastična embalaža ni potrebna, 
da bi dosegli maksimalno varnost in zaščito okolja. 

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

Temperatura pranja ≥ 45°C

Čas učinkovanja ≥ 15 minut 

Spekter učinkovanja Baktericidno, levurocidno po EN 1276, EN 13697, EN 
1650 
Učinkovito proti norovirusom EN 14476
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