TECHNICAL DATA SHEET

SK
1110

STOVIL BAR
POPIS

Alkalický tekutý umývací prostriedok na strojové umývanie pohárov a riadu - pre všetky
tvrdosti vody

CHARAKTERISTIKA

Umývací prostriedok: účinne odstraňuje škvrny od kávy, čaju a rúžu
Sekvestračný prostriedok: zabraňuje tvorbe šmúh a vodného kameňa na riade aj na
zariadení
Oživovač ocele: lesklý riad bez šmúh a škvŕn od vody
Aktívna ochrana: predchádza tvorbe usadenín v umývačke.
Leštidlo: podporuje schnutie riadu a pohárov
Prípravok neobsahuje penu s vysokou oplachovateľnosťou

SPÔSOB POUŽITIA A
DÁVKOVANIE

Prípravok je dávkovaný prostredníctvom zariadení pre automatické dávkovanie značky
Italchimica, alebo v kombinácii s dávkovacími systémami, integrovanými v stroji (ak sú
súčasťou). Nastavte dávkovač na 3-5 ml/l, v závislosti na stupni znečistenia a tvrdosti vody.
Odporúčané dávkovanie sa vzťahuje na použitie prípravku v optimálnych podmienkach.
Ohľadom nastavenia dávkovania sa obráťte na technickú podporu Sanitec Service.

VLASTNOSTI

Vzhľad: Žltá číra kvapalina
pH: 13,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,270 +/- 0,020
Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

Za dodržanie odporúčaných spôsobov použitia je použiteľný pre väčšinu materiálov, bežne
používaných v kuchyni. Nepoužívajte ho pre meď, mosadz, hliník alebo gumu. V prípade
pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej skrytej časti
predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA

Prípravok neobsahuje povrchovo aktívne látky

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.

QUALITY
Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU

CODE

1110

EAN

Pcs x Box

2

Volume L 5

Fl. Oz.

169,07

Box x Layer

18

Peso Kg

Oz.

223,99

Box x Pit

72

8032680391583
6,35
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