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1120

STOVIL POWER

PËRSHKRIMI Larës i lëngshëm alkalin i përqendruar për larjen mekanike të enëve - ujëra të mesme

KARAKTERISTIKAT Larës: heq me lehtësi yndyrën dhe mbetjet e ushqimit
Mbështjellës: parandalon formimin e njollave dhe bigorrit mbi enët dhe makinën 
Shkëlqyes Çeliku: enë plot shkëlqim pa njolla dhe njolla uji
Mbrojtje aktive: parandalon formimin e bigorrit në pjatalarëse. Produkt pa shkumë që 
shpëlahet lehtë

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Produkti dozohet nga pajisjet e dozimit automatik Italchimica, ose në kombinim me sistemet 
e dozimit të integruara në makinë kur janë të pranishëm. Kalibroni dozuesin në 1-3 ml/L 
sipas shkallës së papastërtisë dhe fortësisë së ujit. Doza e rekomanduar i referohet 
përdorimit të produktit në kushte optimale. Këshillohuni me ndihmën teknike të Shërbimit 
Sanitec për rregullimin e dozës.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm i verdhë
pH: 13,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,200 +/- 0,020

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Duke ndjekur mënyrat e këshilluara të përdorimit, mund të përdoret mbi pjesën më të madhe 
të materialeve që përdoren në kuzhinë. Mos e përdorni mbi pajisje bakri, bronzi, alumini ose 
gome. Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të 
vogël të fshehtë përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË PËRDORIMIT 
DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Produkti nuk përmban tensioaktivë

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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