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STOVIL BAR

APRAKSTS Sārmains šķidrais mazgāšanas līdzeklis glāžu un trauku mehāniskai mazgāšanai – visām 
ūdens cietības pakāpēm

RAKSTURLIELUMI Mazgāšanas līdzeklis: efektīvi noņem kafijas, tējas un lūpu krāsas traipus
Sekvestrants: novērš traipu un kaļķakmens veidošanos uz traukiem un mašīnas 
Tērauda spodrināšana: spoži trauki bez svītrām un ūdens traipiem
Aktīvā aizsardzība: novērš kaļķakmens veidošanos trauku mazgājamajā mašīnā
Spodrināšanas līdzeklis: uzlabo trauku un glāžu žāvēšanu
Līdzeklis neputojas un ir viegli noskalojams

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA Līdzekļa dozēšanai izmanto automātisko Italchimica dozēšanas iekārtu vai mašīnā iebūvētās 
dozēšanas sistēmas, ja tādas ir paredzētas. Kalibrējiet dozatoru uz 3-5 ml/L atbilstoši 
netīrības pakāpei un ūdens cietībai. Ieteicamā deva attiecas uz līdzekļa izmantošanu 
optimālos apstākļos. Par devas pielāgošanu konsultējieties ar Sanitec Service tehniskā 
atbalsta dienestu.

RAKSTURLIELUMI Izskats: Caurspīdīgs dzeltens šķidrums
pH: 13,5 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 1,270 +/- 0,020

Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.

LĪDZEKĻA SADERĪBA Ievērojot lietošanas ieteikumus, to var izmantot lielākajai daļai materiālu, kas parasti 
sastopami virtuvēs. Neizmantojiet vara, misiņa, alumīnija vai gumijas piederumu tīrīšanai. 
Ja rodas šaubas, pirms lietošanas izmēģiniet saderību ar materiāliem uz maza apgabala 
neredzamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
LIETOŠANAS UN 
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. 
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju 
skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA Produkts nesatur virsmaktīvās vielas

ĶĪMISKAIS SASTĀVS Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.
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