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1110

STOVIL BAR

POPIS Alkalický tekutý mycí prostředek pro strojové mytí sklenic a nádobí - pro všechny tvrdosti 
vody

CHARAKTERISTIKA Mycí prostředek: účinně odstraňuje skvrny od kávy, čaje a rtěnky
Sekvestrační prostředek: předchází vytváření matných povlaků a vodního kamene na nádobí 
a v myčce 
Oživovač Aceli: lesklé nádobí bez povlaku a skvrn od vody
Aktivní ochrana: předchází tvorbě usazenin v myčce.
Leštidlo: podporuje schnutí nádobí a sklenic
Přípravek neobsahuje pěnu s vysokou omyvatelností

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Přípravek je dávkován prostřednictvím zařízení pro automatické dávkování značky 
Italchimica, nebo v kombinaci s dávkovacími systémy, integrovanými ve stroji (jsou-li 
součástí). Nastavte dávkovač na 3-5 ml/l, v závislosti na stupni znečištění a tvrdosti vody. 
Doporučené dávkování se vztahuje na použití přípravku v optimálních podmínkách. Ohledně 
nastavení dávkování se obraťte na technickou podporu Sanitec Service.

VLASTNOSTI Vzhled: Žlutá čirá kapalina
pH: 13,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,270 +/- 0,020

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Za dodržení doporučených způsobů použití je použitelný na většině materiálů, běžně 
přítomných v kuchyních. Nepoužívejte jej na mědi, mosazi, hliníku nebo gumě. V případě 
pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Přípravek neobsahuje povrchově aktivní látky

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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N CODE 1110 EAN 8032680391583
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,35 Oz. 223,99
Box x Pit 72
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