
alkaline

алкален

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Препаратът се използва само с автоматичната дозираща система

Hagleitner. Да се монтира и програмира само от техник на фирма

Hagleitner.

Дозиране

Арт. № 4210300111 

Арт. № 4210300813 

Арт. № 4210300115

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Винаги четете информацията за продукта и етикета преди

употреба.  Да се съхранява далеч от деца.

Инструкция за безопастност

13 кг. туба 

33 кг. Туба  

80 кг. Туба

60 canisters, 13 kg

24 canisters, 33 kg

6 canisters, 80 kg

Референции

За съдове от алуминий и други метали, препоръчваме ecosol ALU.ecosol ALU  is recommended for tableware made of aluminium and other 

metals.

References

Евро пале

60 туби, 13 кг.

24 туби, 33 кг.

6 туби, 80 кг.

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Europallet

Dosage

Only applicable via the HAGLEITNER automatic fluid dosing system.

Installation and adjustment is done by a trained HAGLEITNER technical

consultant.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 4210300111

Art.-No. 4210300813

Art.-No. 4210300115

13 kg canister

33 kg canister

80 kg canister

Field of application/use

ecosol PLUS

Especially suitable for the removal of problematic soilings (coffeine, protein,

etc.). Can be used up to a water hardness of 25 °dH. The washing fleet

needs to be changed rarely when ecosol PLUS is used.

Течен почистващ препарат за професионални съдомиялни

машини.Част от иновативната, без NTA-, EDTA и фосфати

концепция " зелена ефективност".

Описание на продукта

Особено подходящ за отстраняване на проблемни замърсявания

(кофеин, скорбяла и др.). Може да се използва при твърдост на

водата до 25°dH. При използването на ecosol PLUS миещият разтвор

се подменя рядко.

Приложение/области на приложение

Liquid cleanser for industrial dishwashing-machines. Component of the

innovative, NTA-, EDTA- and phosphate-free "green efficiency" concept.

Product description

Ph-value

pH-стойност

ecosol PLUS
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