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ecosol CLEAN DES

Bild Feld1

Innovative Hygiene.

Field of application/use

ecosol CLEAN DES

Excellent for water hardness up to 10 °dH. Has a disinfectant effect.

Disinfecting effect is confirmed by a certificate. OEGHMP listed.

Твърд, висококонцентриран, почистващ препарат във форма на

калъп за съдомиялни машини. Част от иновативната, без NTA-,

EDTA и фосфати концепция " зелена ефективност".

Описание на продукта

Отличен при твърдост на водата до 10 ° dH. Дезинфекциращият

ефект се потвърждава от доклади. Изброени в ÖGHMP.

Приложение/области на приложение

Solid, highly concentrated dishwashing detergent in block form. Component

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

concept".

Product description

When handling chemicals apply standard safety measures. Use biocides

safely. Read product characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keed container closed. Store in a dry place and 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. 42201010194 x 4 kg cartridges

36 cartons, 4 x 4 kg

Референции

Дезинфекциращ ефект при следните приложения: 3 г / л флота, най-

малко 50 сек, флотна температура между 40 ° C и 65 ° C. Оптимални 

почистващи резултати в комбинация с ecosol BRITE N.

Disinfecting cleaning if used to the following description: 3 g/L washing 

solvent, cycle time of min. 50 sec, solvent temperature between 45 °C and 60 

°C. Optimal rinse results when combined with ecosol BRITE N gloss dryer.

References

Евро пале

36 кашона, 4 x 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 на HAGLEITNER.

Дозиране

Арт. № 4220101019

Съдържание на опаковката

Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Използвайте биоцидите предпазливо. Винаги четете етикета на

продукта преди употреба. Пазете далеч от деца.

Инструкция за безопастност

4 x 4 кг патрон
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