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ecosol ALU

Innovative Hygiene.

Field of application/use

ecosol ALU

Especially suitable for removal of persistent soilings from pots, pans, baking

trays, whisks, etc. With special protector for aluminium- and varied metals,

therefore optimal for cleaning of baking utilities in bakeries and cake shops.

Течно почистващо средство за професионални съдомиялни машини.

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

зелена ефективност".

Описание на продукта

Особено подходящ за отстраняване на упорити замърсявания по

тенджери, тигани, тави за печене, бъркалки и т.н. Със специална

защита за алуминий и цветни метали, затова е оптимален за

почистване на съдове за печене във фурни и сладкарници.

Приложение/области на приложение

Liquid detergent for industrial potwashing-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 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. 421030031330 kg canister

24 canisters, 30 kg

Референции

Може да се използва и при много висока твърдост на водата до 25 

°dH, без образуване на котлен камък в машината. Даже и при ниска 

дозировка подпомага процеса на самопочистване в професионалните 

съдомиялни машини. 

Can also be used in case of high water hardness up to 25 °dH without liming 

the machine. Supports already with low dosing the self cleaning process of 

the dishwasher.

References

Евро пале

24 туби, 30 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. №  4210300313

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

30 кг туба
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