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ecosol DES TABS 

Az ecosol DES TABS fertőtlenítő, nagyteljesítményű, többfázisú tabletta háztartási mo-
sogatógépekben történő edény-és pohármosáshoz. Egyedülálló hatásával mindenféle 
edény és pohár esetében ragyogó tisztaságot biztosít, megóvja a mosogatógépet a 
kellemetlen szagoktól és egyidejűleg véd a betegséget okozó baktériumoktól alacsony  
energiatakarékossági üzemmódban is.

ecosol DES TABS
 FERTŐTLENÍTŐ MOSOGATÓ-TABLETTA 

A tiszta eredményekért
Engedje, hogy edényeinek és a poharainak mélyfény-hatást biztosítsunk.

Véd a baktériumoktól és a norovírustól
Az ecosol DES TABS bevizsgált és rendkívül hatékony a baktériumok,  
gombák és norovírusok ellen - már 45°C-tól.

Stop a rossz szagoknak
Vége a rossz szagú mosogatógépeknek. Az ecosol DES TABS megelőzi a 
kellemetlen szagokat a gépben.

Egyszerű és biztonságos használat
Védje magát és munkatársait, hogy ne kelljen érintkeznie közvetlenül 
termékkel. Hála a praktikus, vízben oldódó fóliának, nem kell kicsomagolni a  
tablettát. 

Leégett ételmaradványok ellen
A ráégett ételmaradványokat is maradéktalanul eltávolítja.

Magasértékű üveg- és korrózióvédelem
Speciális hozzáadott anyagok biztosítják a poharak és a minta hosszú élet-
tartamát. A gépet is védi a korróziótól. 

Cikkszám: 4210400500

Fertőtlenítő mosogató-tabletta 
2 × 70 darab
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Miért van szükség fertőtlenítő mosogató-tablettákra?

Számos intézménynél, mindenekelőtt az egészségügy területén és az óvodákban előírják az edények fertőtlenítését. A  
hagyományos edénymosogató tablettákkal bár tiszta lesz az edény, de nem véd a baktériumok, gombák és norovírusok  
átvitele ellen. A legyengült immunrendszerű embereknél, de kisgyerekeknél is gyakran fordul elő olyan betegség, melyet a nem 
eléggé megfelelően higiénikus edények okoznak. Szájpenész, norovírus, de a szalmonella vagy a lisztéria is olyan kórokozók, 
melyeket alacsonyabb mosogatási hőmérsékletnél nem lehet megfelelően elpusztítani.

Az ecosol DES TABS véd a norovírus, baktériumok és gombák ellen?

IGEN! És pontosan ezek a tulajdonságok teszik egyedivé az ecosol DES Tabs-ot. Már 45° C hőmérséklettől és 15 perc  
mosogatási  idő után hatnak a tabletták a baktériumok, gombák és norovírus ellen.

Hogy működik  a fertőtlenítés egy mosogatótablettában?

A fertőtlenítéshez egy környezetbarát oxigénkomplexet integráltunk a tablettába. Ez az, ami egyidejűleg szageltávolítóként hat 
és a gépben meg tudja akadályozni a kellemetlen szagokat. 

Ennek ellenére környezetbarát a tabletta?

Igen, a fertőtlenítő hatóanyag a mosogatás megkezdésének pillanatában képződik a gépben. Ezután szétbomlik vízre és 
oxigénre. A tabletták nem tartalmaznak rákkeltő komplexképzőket vagy környezetre káros foszfátokat. Az egyes műanyag 
csomagolásokat helyettesítettük vízben oldódó fóliára, hogy minél magasabb fokú biztonságot és környezetvédelmet  
garantálhassunk.

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

Mosási hőmérséklet ≥ 45°C

Hatóidő ≥ 15 perc

Hatásspektrum Baktericid, levurocid az MSZ EN 1276, EN 13697 és EN 
1650 szerint 
Hatékony norovírusok ellen az MSZ EN14476 szerint
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