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DESCRIERE Detergent lichid alcalin pentru spălarea mecanică a paharelor şi a vaselor - pentru orice 
duritate a apei

CARACTERISTICI Detergent: elimină eficient petele de cafea, ceai şi ruj
Agent de chelatizare: previne formarea petelor şi depunerile de calcar pe vase şi pe maşină 
Strălucire oţel: vase strălucitoare fără urme şi pete de apă
Protecţie activă: previne depunerile de calcar în maşina de spălat vase
Agent de clătire: accelerează timpul de uscare a vaselor şi a paharelor
Produs fără spumă, uşor de clătit

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Produsul se dozează cu echipamente de dozare automată Italchimica sau în combinaţie 
cu sisteme de dozare integrate în maşină, atunci când sunt prezente. Reglaţi dozatorul la 
3-5 ml/L, în funcţie de gradul de murdărie şi de duritatea apei. Doza recomandată se referă 
la utilizarea produsului în condiţii optime. Pentru reglarea dozării, consultaţi serviciul de 
asistenţă tehnică Sanitec Service.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Galben
pH: 13,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,270 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Când se respectă modul de utilizare recomandat, produsul poate fi utilizat pe majoritatea 
materialelor prezente în mod normal în bucătării. Nu utilizaţi pe ustensile sau vase din cupru, 
alamă, aluminiu sau cauciuc. Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea 
pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Produsul nu conţine surfactanţi

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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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