Technische Fiche

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

KITCHEN

40

DIPP N°40 SPOELGLANSMIDDEL VAATWASMACHINES

Productomschrijving en toepassingsgebieden
DIPP N°40 is speciaal ontwikkeld voor het spoelen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en
andere voedingsrecipiënten in machines
ze vergemakkelijkt het spoelen en versnelt het drogen van het vaatwerk
verwijdert alle sporen en geeft glazen en vaatwerk een schitterende glans
de 100% oplosbare formule schuimt niet
het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur
van uw machine
Gebruiksaanwijzing en dosering
spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaat door het
mengen van verschillende producten
van 0,2 tot 0,4 ml product per liter water op 80/90°C, maw. 10 tot 20 ml product per spoelkuip van 50 liter water
Product compatibiliteit
dient alleen voor vaatwasmachines
geschikt voor alle types professionele en semi-professionele vaatwasmachines
geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern)
volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°40 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt
Milieu . Wetgeving . Normen
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergentia
DIPP N°40 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren

Bijzondere voorzorgsmaatregelen
Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering
van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

uitzicht: vloeibaar
kleur: donker blauw
geur: kenmerkend
relatieve dichtheid (20°C): 1,017
pH 100%: 1,9
oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden
en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

Producent:

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

Logistieke gegevens
referentie: 4010
verkoopeenheid: 1x10L
eenheden per karton: N/A
type sluiting: dop
eenheden per pallet: 60 (3x10 eenheden)
EAN code . verkoopeenheid: 5420035401019
EAN code . karton: N/A
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