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1110

STOVIL BAR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υγρό αλκαλικό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων - για οποιαδήποτε σκληρότητα νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απορρυπαντικό: αφαιρεί αποτελεσματικά λεκέδες από καφέ, τσάι και κραγιόν
Συμπλοκοποιητής: δεν αφήνει σκιές και άλατα στα σκεύη και στο πλυντήριο 
Γυαλιστικό: λαμπερά σκεύη χωρίς σκιές και κηλίδες από το νερό
Ενεργητική προστασία: δεν επιτρέπει τον σχηματισμό αλάτων στο πλυντήριο.
Εκθαμβωτικό: διευκολύνει το στέγνωμα πιάτων και ποτηριών
Προϊόν χωρίς αφρό που ξεπλένεται εύκολα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Η δοσομέτρηση του προϊόντος γίνεται με τις αυτόματες συσκευές δοσομέτρησης της 
Italchimica ή σε συνδυασμό με τα ενσωματωμένα συστήματα δοσομέτρησης του πλυντηρίου, 
αν υπάρχουν. Ρυθμίστε τον δοσομετρητή στα 3-5 ml/L ανάλογα με τον βαθμό της βρωμιάς 
και τη σκληρότητα του νερού. Η συνιστώμενη δόση αφορά τη χρήση του προϊόντος σε 
ιδανικές συνθήκες. Για τη ρύθμιση της δοσολογίας, συμβουλευτείτε την υπηρεσία τεχνικής 
υποστήριξης Sanitec Service.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: Κίτρινο Διαφανές Υγρό
pH: 13,5 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,270 +/- 0,020

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εφαρμόζοντας τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
πλειονότητα των υλικών που υπάρχουν συνήθως στις κουζίνες. Μην το χρησιμοποιείτε 
σε εργαλεία από χαλκό, ορείχαλκο, αλουμίνιο ή καουτσούκ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
δοκιμάστε τη συμβατότητα με τα υλικά, σε ένα μικρό κρυφό σημείο, πριν τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό 
του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το προϊόν δεν περιέχει επιφανειοδραστικά

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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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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