
Popis produktu:

Vysokoúčinné viacfázové tablety pre umývanie a dezinfekciu riadu a pohárov v
domácich umývačkách riadu. Vo vode rozpustná fólia umožňuje vyššiu ochranu
personálu. Popri štandardných funkciách ako je umývanie, oplachovanie do les-
ku a pôsobeniu solí na zmäkčenie vody sú v ňom obsiahnuté aj nasledovné do-
plnkové funkcie: Power Entkruster, pre jednoduchšie ostránenie pripálených
zvyškov jedla. Ochrana skla voči zakaleniu a ochrana dekoratívnych krytov voči
vyblednutiu dekorov. Vysokohodnotná ochrana proti korózii je garanciou, že
časti stroja nebudú narušené. Špeciálny oplachový prostriedok umožňuje rýchle
vyschnutie aj umelohmotného riadu. Pre dezinfekciu bol do tablety zakompo-
novaných špeciálny kyslíkový komplex šetrný ku životnému prostrediu, ktorý
súčasne pôsobí ako odstraňovač zápachu. V dôsledku toho účinne zabraňuje
nepríjemným zápachom z umývačky a ďalší čistiaci prostriedok už nie je potreb-
ný. Vynikajúce dezinfekčné vlastnosti, predovšetkým voči norovírusom, robia
tablety jedinečnými. Účinok bol testovaný a potvrdený podľa EN 14476. Bakteri-
cídny, levurocídny podľa EN 1276, EN 13697, EN 1650 už od 45 °C pri dobe
pôsobenia od 15 minút. Po opláchnutí nezanecháva zvyšky. Bez amónnych so-
lí, aldehydov a fenolov.

Jednotka na balenie:

2 x 70 Tabs Art.-č. 4210400500

pH:

alkalický

Použitie | Oblasť použitia:

Pre umývanie riadu a pohárov v domácich umývačkách riadu.

Dávkovanie:

Vložte tabletu ecosol DES TAB spolu s fóliou do určeného priestoru umývačky a
stroj zapnite. Pre dezinfekciu: 1 tabletu pre maximálne 5L umývacieho roztoku.

Bezpečnostné upozornenie:

Používajte tablety na umývanie bezpečne.

Skladovanie:

Skladujte v suchu.

Názov produktu: ecosol DES TABS
Oblasť produktov: HYGIENA kuchyne

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA kuchyne

ecosol DES TABS
Tablety na umývanie riadu s dezinfekčným účinkom
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Europaleta:

168 kartónov
Predajná jednotka:

Kartón
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