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ecosol DES TABS

Innovative Hygiene.

Field of application/use

ecosol DES TABS

To use for the dish and glasses cleaning in household dishwashers.

Високоефективна многофазна таблетка за почистване и

дезинфекция на съдове и чаши в домакински съдомиялни машини.

Водоразтворимото защитно фолио позволява висока степен на

защита на персонала. В допълнение към стандартните функции

като почистване, сушене, гланциране и сол срещу калциране, са

включени следните допълнителни функции: лесно отстраняване на

загорели остатъци от храни. Защита на стъклото - предотвратява

опетняването на стъклата и декоративните покрития;

предотвратява избледняването на декорациите.

Висококачествената защита от корозия гарантира, че машинните

части не се атакуват. Специален гланц позволява незабавно сушене,

дори и на пластмасови съдове. За дезинфекцията, в таблетката е

интегриран екологично чист кислороден комплекс, който също

действа като премахващо миризмата средство. В резултат на това

се предотвратяват неприятни миризми в машината и вече не е

необходим допълнителен почистващ препарат за машината.

Отличните дезинфекциращи свойства, особено срещу норо

вирусите, правят тези таблетките уникални. Ефектът се оценява

и потвърждава от теста съгласно EN 14476. Бактерициден,

леворуциден съгл. EN 1276, EN 13697, EN 1650 вече при 45 °C, с време

на експозиция 15 минути. След изплакване не оставя остатъци. Без

квати, алдехиди и феноли.

Описание на продукта

Да се използва за почистване на чинии и чаши в домакински

съдомиялни машини.

Приложение/области на приложение

High-performance multi-phase tabs for cleaning and disinfecting dishes and

glasses in household dishwashers. The water-soluble film allows a high

degree of personnel protection. In addition to the standard functions such as

cleaning, gloss drying and salt against calcification, the following additional

functions are included: Power decruster, for easy removal of burnt-in food-

leftovers. Glass protection to prevent tarnishing of glasses and decorative

covers to prevent fading of decors. A high-quality corrosion protection

guarantees that machine parts are not attacked. A special gloss dryer allows

immediate drying, even with plastic dishes. For the disinfection, an

environmentally friendly oxygen complex was integrated into the tab, which

also acts as an odor remover. As a result, unpleasant odors from the machine 

are effectively prevented and an additional machine cleaner is no longer

necessary. Excellent disinfecting properties, especially against "Norovirus",

make this tab unique. The effect was assessed and confirmed by the test

according to EN 14476. Bactericidal, Levorucidal acc. EN 1276, EN 13697,

EN 1650 already from 45 °C with a contact time of 15 minutes. Leaves no

residue after rinsing. Free of quats, aldehydes and phenols.

Product description

Use dishwasher tabs carefully.

Storage

Store in a dry place.

Europallet

Dosage

Place an ecosol DES TAB together with the foil in the designated

compartment of the machine and start the machine. For disinfection: 1 tab for

a maximum of 5 liters of wash liquor.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 42104005002 x 70 Tabs

168 cartons

Референции

--

References

Евро пале

168 кашона

Съхранявайте на сухо място.

Съхранение

Поставете екозол DES TAB заедно с фолиото в определеното за

целта отделение на машината и стартирайте машината. За

дезинфекция: 1 таб за максимум 5 литра измиваща вода (флота).

Дозиране

Арт. № 4210400500

Съдържание на опаковката

Използвайте внимателно таблетките за съдомиялни машини.

Инструкция за безопастност

2 x 70 Tabs
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