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Innovative Hygiene.

Field of application/use

ecosol CLEAN

Extremely economical. Suitable for all waterhardnesses – at higher

waterhardness, we recommend additionally ecosol LC.

Силно, висококонцентрирано средство във формата на калъп. Част

от иновативната, без NTA-, EDTA и фосфати концепция "зелена

ефективност". Сертифицирани с екомаркировката на ЕС, една от

най-известните марки в Европа за околната среда.

Описание на продукта

Изключително икономичен. Подходящ при всякаква твърдост на

водата- при висока твърдост ние препоръчваме и допълнителната

употреба на ecosol LC.

Приложение/области на приложение

Solid, highly concentrated dishwashing detergent in block form. Component

of the innovative, NTA-, EDTA- and phosphate-free "green efficiency"

concept. Certified with the EU Ecolabel, one of Europe's most recognised

environmental labels.

Product description

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

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

Europallet

Dosage

The dosing is performed exclusively by the HAGLEITNER integral COMPACT

dispenser. Installation and adjustment is done by a trained HAGLEITNER

technical consultant.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 42201001194 x 4 kg cartridges

36 cartons, 4 x 4 kg

Референции

Оптималното съотношение цена / производителност ще бъде 

постигнато с устройствата за омекотяване на водата.

An even more favourable cost/performance ratio will be achieved with water 

softening devices. 

References

Евро пале

36 кашона, 4 х 4 кг

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Дозировката се извършва чрез дозатор HAGLEITNER integral

COMPACT. Монтажът и настройката се извършват от технически

консултант.

Дозиране

Арт.-№. 4220100119

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Винаги четете информацията за продукта и етикета преди

употреба. Да се съхранява далеч от деца. 

Инструкция за безопастност

4 х 4 кг патрон
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