
Descriere produs:

Dezinfectant - sub formă de tablete multifazice de înaltă performanță - pentru
dezinfecția veselei și paharelor, utilizat în mașinile de spălat. Folia solubilă în
apă este o măsură de protecție a personalului. Mai mult decât funcțiile standard
de curățare, luciu după uscare și anticalcar, produsul are o mare putere de
îndepărtare a crustelor de arsuri și a reziduurilor. Protejează sticla și decorurile
de pe farfurii și pahare. Garantează protecția anticorozivă a subansamblelor
mașinii de spălat. Un luciu deosebit este oferit de uscarea rapidă datorată
substanțelor ingrediente. Pentru dezinfectare, este integrat un complex de
oxigen ecologic care acționează, totodată, și împotriva mirosurilor neplăcute. Ca
rezultat, mirosurile neplăcute de la mașină sunt prevenite în mod eficient și nu
mai este necesară o curățare suplimentară. Proprietățile excelente de
dezinfectare, în special împotriva norovirusurilor, fac această tabletă unică.
Efect evaluat și confirmat cu EN 14476. Bactericid  și levuricid conform EN
1276, EN 13697, EN 1650 deja de la 45° C, timp de contact 15 minute. După
clătire, nu lasă dâre sau pete pe vase și pahare. Nu conține amoniu cuaternar,
aldehide și fenoli.

Unitate de ambalare:

2 x 70 Tabs Cod art. 4210400500

Valoare pH:

alcalină

Folosire | Domenii de utilizare:

Dezinfecția veselei și paharelor/Mașinile de spălat vase și pahare.

Dozarea:

Introduceți o tabletă ecosol DES TABS împreună cu folia ambalaj în
compartimentul special destinat al mașinii de spălat și porniți mașina. Pentru
dezinfecție: 1 tabletă la maximum 5 litri soluție de spălare.

Instrucțiuni de siguranță:

Utlizați cu atenție tabletele dezinfectant pentru mașina de spălat vase.

Depozitarea:

A se păstra uscat.

Denumire produs: ecosol DES TABS
Domeniu produs: IGIENA bucătăriei

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENA bucătăriei

ecosol DES TABS
Dezinfectant tablete pentru mașina de spălat vase
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Europalet:

168 baxuri
Unitate de vânzare:

cutie
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