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STOVIL POWER

OPIS Skoncentrowany zasadowy płyn do mycia naczyń w zmywarkach – do wody średniej

WŁAŚCIWOŚCI Działanie myjące: z łatwością usuwa tłuszcz i resztki jedzenia
Działanie chelatujące: zapobiega powstawaniu smug i kamiennych osadów na naczyniach i 
zmywarce 
Działanie polerujące: nadaje połysk stalowym naczyniom bez pozostawiania smug i 
zacieków
Aktywne działanie ochronne: zapobiega powstawaniu osadów w zmywarce Produkt 
niepieniący się, łatwy do spłukania

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Produkt należy dozować za pomocą automatycznego urządzenia dozującego Italchimica lub 
wbudowanego systemu dozowania maszyny, jeśli dotyczy. Ustawić dozowanie na 1–3 ml/l 
w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody. Zalecane dozowanie odnosi się do 
stosowania produktu w optymalnych warunkach. W celu regulacji dozowania skontaktować 
się z pomocą techniczną Sanitec Service.

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty żółty płyn
pH: 13,5 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,200 +/- 0,020

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Przy przestrzeganiu zalecanego sposobu użycia może być stosowany na większości 
materiałów powszechnie występujących w kuchni. Nie stosować do przyrządów z miedzi, 
mosiądzu, aluminium lub gumy. W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie 
produktu na małej niewidocznej części danego materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I 
PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Produkt nie zawiera środków powierzchniowo czynnych

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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N CODE 1120 EAN 8032680391613
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6 Oz. 211,64
Box x Pit 72
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