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ecosol ECO DES

Bild Feld1

Innovative Hygiene.

Field of application/use

ecosol ECO DES

Removes persistent coffee- and tea stains. Supports the cleaning impact of

HAGLEITNER diswasher products and prevents germs spreading in the

dishwashing-fleet.

Високо концентрирано дезинфекционно средство на кислородна

основа за професионални съдомиялни машини. 

Описание на продукта

Премахва упорити петна от кафе и чай. Подсилва почистващото

действие на всички HAGLEITNER почистващи детергенти за съдове

и предотвратява образуването на микроби в почистващият

разтвор.

Приложение/области на приложение

Liquid, high concentrated disinfection- and bleaching product based on

oxygen for industrial dishwashers.

Product description

When handling chemicals apply standard safety measures. Use biocides

safely. 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. 4210301111

Art.-No. 4210301113

Art.-No. 4210301115

10 kg canister

30 kg canister

65 kg canister

60 canisters, 10 kg

16 canisters, 30 kg

6 canisters, 65 kg

Референции

Дезинфекциращият ефект е потвърден при машини с един- и много 

резервоари. Дезинфекциращо почистване при следните приложения: 

1,5 г / л флота, най-малко 50 сек, флотна температура между 40 ° C 

и 65 ° C . Изброени в ÖGHMP.

Disinfecting effect for the use in one-tank and more-tank machines is 

confirmed by a certificate. Disinfecting cleaning if used to the following 

description: 1.5 g/L washing solvent, cycle time of min. 50 sec, solvent 

temperature between 45 °C and 60 °C. OEGHMP listed.

References

Евро пале

60 туби, 10 кг

16 туби, 30 кг

6 туби, 65 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. № 4210301111

Арт. № 4210301113

Арт. № 4210301115

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Използвайте биоцидите предпазливо. Винаги четете етикета на

продукта преди употреба. Пазете далеч от деца.

Инструкция за безопастност

10 кг туба

30 кг туба

65 кг туба
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