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Ph-value

neutral

pH-стойност

неутрален

ecosol NEUTRAL

ecosol NEUTRAL

Product description
Liquid rinse aid for glass- and dishwashing-machines.

Описание на продукта
Течна гланцираща добавка за машини за миене на чаши и съдове.

Field of application/use
Prevents water spots and grants an excellent depth-shine effect. Non
foaming. Can be used up to a water hardness of 15 °dH.

Приложение/области на приложение
Премахва петна от водни капки и гарантира изключителен ефект на
дълбок гланц. Не се пени. Използва се до твърдост на водата от 15
°dH.

Dosage
In case of automatic dosing with the gloss-drying-pump, programming by a
technical consultant is required. In case of manual dosing follow the machine
manufacturer's instructions.

Дозиране
В случай на автоматично дозиране чрез изплакване с помощта на
помпа, програмирането трябва да се извърши от технически
консултант. Следвайте инструкциите на производителя на
машината в случай на ръчно дозиране.

Packaging units
6 x 1 kg system bottle
10 kg canister
25 kg canister
60 kg canister

Съдържание на опаковката
6 х 1 кг бутилка
10 кг туба
25 кг туба
60 кг туба

Art.-Nr. 4210600108
Art.-Nr. 4210600111
Art.-Nr. 4210600113
Art.-Nr. 4210600115

Арт. № 4210600108
Арт. № 4210600111
Арт. № 4210600113
Арт. № 4210600115

Safety information
When handling chemicals apply standard safety measures. Read product
characteristics before use. Keep away from children.

Инструкция за безопастност
Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.
Винаги четете информацията за продукта и етикета преди
употреба. Да се съхранява далеч от деца.

Storage
Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Съхранение
Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при
стайна температура.

References
We recommend ecosol CIT in case of higher water hardness than 15 °dH.

Референции
При твърдост на водата над 15 °dH препоръчваме ecosol CIT.

Europallet

Евро пале
342 system bottles, 1 kg
60 canisters, 10 kg
24 canisters, 25 kg
6 canisters, 60 kg
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342 бутилки
1 кг 60 туби
10 кг 24 туби
25 кг 6 туби, 60 кг

www.hagleitner.com

