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LEÍRÁS Koncentrált, lúgos, folyékony gépi mosogatószer - közepesen kemény vízhez

JELLEMZŐK Tisztítószer: könnyen eltávolítja a zsírt és az ételmaradványokat
Kelátképző: megakadályozza a foltok és a vízkő kialakulását az edényeken és a 
mosogatógépben 
Acélfényesítő: folt- és cseppmentes, csillogó edények
Aktív védelem: megakadályozza a vízkő kialakulását a mosogatógépben Habzásmentes, 
kitűnően leöblíthető termék

HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS A termék adagolása az Italchimica automatikus adagoló készülékei segítségével, vagy a 
gépbe szerelt adagoló rendszerrel kombináltan történik, ha van ilyen a gépben. Állítsa az 
adagolót 1-3 ml/l-re a szennyeződés mértéke és a vízkeménység szerint. A javasolt adagolás 
optimális körülmények közötti termékfelhasználásra vonatkozik. Az adagolás beállításához 
kérje ki a Sanitec Service műszaki támogatását.

TULAJDONSÁGOK Megjelenés: Sárga, átlátszó folyadék
pH: 13,5 +/- 0,5
Fajsúly [g/ml]: 1,200 +/- 0,020

A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.

A TERMÉK 
ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

A javasolt használati módok betartásával a konyhákban általában megtalálható anyagok 
legtöbbjéhez használható. Ne használja vörösréz, sárgaréz, alumínium és gumi 
eszközökhöz. Kétség esetén használat előtt végezzen próbát az adott anyag egy kevésbé 
látható, kis felületén.

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben kell 
tartani. Szélsőséges hőmérséklettől védendő. A felhasználásra és semlegesítésre vonatkozó 
bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatók.

TANÚSÍTÁSOK / 
MEGFELELŐSÉG

A termék felületaktív anyagot nem tartalmaz

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.
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