
Popis výrobku:

Vícefázová tableta s vysokým výkonem pro mytí a dezinfekci nádobí a skla v
domácích myčkách na nádobí. Ve vodě se rozpouštějící fólie umožňuje ve
vysoké míře osobní ochranu. Vedle standardních funkcí, jako mytí a sušení do
lesku a soli proti zavápnění, jsou obsaženy dodatečné funkce: silný prostředek
na odstranění krust, snadné odstranění zapečených zbytků jídla. Ochrana skla,
která zamezuje poškození potahu na skle a dekóru, aby se zamezilo jejich
vyblednutí. Garantuje vysoce výkonnou ochranu před korozí, aby jí díly myčky
nebyly postiženy. Speciální prostředek pro sušení do lesku umožňuje okamžité
usychání, také u plastového nádobí. Pro dezinfekci byl do tablety
zakomponován k životnímu prostředí šetrný O2 komplex, který současně
funguje jako odstraňovač pachů. Díky němu se účinně zamezí pachům z myčky
a následný prostředek na mytí myčky už není nutný. Vynikající, dezinfikující
vlastnosti, obzvláště proti norovirům dělají tabletu jedinečnou. Účinky byly
certifikovány zkouškou dle EN 14476 a potvrzeny. Baktericidní, Levorucidní dle
EN 1276, EN 13697, EN 1650 již od 45°C při době působení 15 minut. Po
opláchnutí nezanechává žádné zbytky. Bez kvartérních amoniových sloučenin,
aldehydů a fenolů.

Jednotka balení:

2 x 70 Tabs č. výr. 4210400500

Hodnota pH:

alkalická

Použití | oblast použití:

K použití pro mytí nádobí a skla v domácích myčkách nádobí.

Dávkování:

Tabletu ecosol DES s fólií vložit do stanovené přihrádky a zapnout myčku. Pro
dezinfekci: 1 tabletu pro maximálně 5 litrů mycí kapaliny.

Bezpečnostní opatření:

Používat tabletu na mytí nádobí obezřetně.

Skladování:

Skladovat v suchu.

Název výrobku: ecosol DES TABS
Výrobková řada: HYGIENA kuchyně
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Europaleta:

168 kartonů
Prodejní jednotka:

karton
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