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Innovative Hygiene.

Field of application/use

ecosol R

Very effective against starch residues and strong soilings. Applicable up to a

water hardness of 10 °dH.

Течно почистващо средство за професионални съдомиялни машини.

Част от иновативната, без NTA-, EDTA и фосфати концепция "

зелена ефективност".

Описание на продукта

Много ефективно срещу отлагания от скорбяла и силни

замърсявания. Може да се използва при твърдост на водата 10°dH.

Приложение/области на приложение

Liquid cleanser for industrial dishwashing machines. Component of the

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

Product description

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

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

quality.

Europallet

Dosage

Only applicable via the HAGLEITNER automatic dosing system. Installation

and adjustment is cdone by a trained HAGLEITNER technical consultant.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 4210300911

Art.-No. 4210300213

Art.-No. 4210300215

12 kg canister

30 kg canister

75 kg canister

24 canisters, 12 kg

24 canisters, 30 kg

6 canisters, 75 kg

Референции

ЕcosolALU се препоръчва за съдове, направени от алуминий и цветни 

метали.

ecosol ALU is recommended for dishes made of aluminium and non-ferrous 

metals.

References

Евро пале

24 туби, 12 кг

24 туби, 30 кг

6 туби, 75 кг

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Приложим само чрез автоматичната дозираща система

HAGLEITNER. Монтаж и настройка трябва да бъдат направени от

технически консултант на HAGLEITNER.

Дозиране

Арт. № 4210300911

Арт. № 4210300213

Арт. № 4210300215

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Преди употреба винаги четете етикета на продукта. Пазете от

деца.

Инструкция за безопастност

12 кг туба

30 кг туба

75 кг туба
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