
alkaline

алкален

Ph-value

pH-стойност

ecosol POWER OSMO GL

Bild Feld1

Innovative Hygiene.

Field of application/use

ecosol POWER OSMO GL

Cleaner for commercial dishwashers with osmosis system or full desalination.

Течен високо концентриран, почистващ препарат за стъклени чаши

за търговски съдомиялни машини с осмозни системи или

деминерализация. Лесно премахва мръсотията и осигурява блясък.

Много нежен за материала и декора. Част от новаторската

концепция за "зелена ефективност", без съдържание на NTA, EDTA и

фосфати.

Описание на продукта

Почистващо средство зачашомиялни с осмоза или деминерализация.

Приложение/области на приложение

Liquid, highly concentrated glass cleaner for commercial dishwashers with

osmosis system or full desalination. Easily removes dirt and creates a brilliant

shine. Very gentle on materials and decors. Part of the innovative NTA, EDTA

and phosphate-free “green efficiency” strategy.

Product description

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keep the container closed. Store at room temperature for quality reasons.

Europallet

Dosage

The cleaner is only dosed using the HAGLEITNER integral 4PRO or integral

4PLUS dispenser. The equipment may only be installed and set by trained

HAGLEITNER application technicians.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 42201012192 x 3.5 kg cartridge

87 cartons

Референции

Оптимално в комбинация с Хаглайтнер гланциращ препарат екозол 

BRITE N.

Optimal in combination with the HAGLEITNER ecosol BRITE N gloss dryer.

References

Евро пале

87 кашона

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта.

Съхранение

Дозирането се извършва изключително чрез ХАГЛАЙТНЕР интеграл

4PRO или интеграл 4PLUS. Монтажът и настройката се извършват

от обучени инженери на ХАГЛАЙТНЕР.

Дозиране

Арт. № 4220101219

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

2 x 3,5 кг патрона
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