RINSE AID
Pentru maşini automate de spălat vase
Ingrediente
Un amestec de surfactanţi neionici cu spumare
redusă cu solubilizare, acid organic, acid fosforic,
conservanţi şi coloranţi.

Date caracteristice produsului
Aspect:

Lichid transparent

Miros:

Caracteristic

Greutate specifică (20oC):
Culoare:

1.018
Albastru

pH – nediluat:

2.1

pH – diluat 2 ml / l:

3.6

Valabilitatea pe raft, sigilat:

Cel puţin 3 ani

Descriere

Ambalaj

Amestec concentrat de surfactanţi cu spumare redusă pentru promovarea
uscării rapide a sticlei, faianţei şi ustensilelor de bucătărie. Pentru uz în
maşini de spălat automate pentru vase şi sticlă cu un singur rezervor sau mai
multe în bucătării, cantine, restaurante, hoteluri şi baruri.

Ambalaj:

Cod de comandă Mărime paletă

5l

A031E

120 x 5 l

10 l

A031I

78 x 10 l

Caracteristici şi beneficii

20 l

A031J

24 x 20 l

•
•
•
•
•
•

Formulă concentrată, economică.
Elimină petele de apă şi dă rezultate fără urme.
Conţine ingrediente ce previn formarea pietrei în timpul ciclului de
clătire.
Potrivit pentru apă cu duritate uşoară, medie şi ridicată.
Furnizat într-un container natural transparent pentru verificarea uşoară a
volumului.
Disponibil într-o gamă variată de pachete.

Păstraţi în containerul original sigilat şi protejaţi de
temperaturi extreme.

Biodegradabilitate:
Toţi surfactanţii utilizaţi în produsele Evans
Vanodine respectă Regulamentul European actual
privind Biodegradabilitatea şi protecţia mediului.

Asigurarea calităţii
Mod de utilizare
Distribuiţi în maşina automată de spălat vase prin dozatorul electronic, la o
rată de 1-2 ml la litru, conform instrucţiunilor producătorului maşinii.
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