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Clinex DishHard

Płyn myjący do zmywarek gastronomicznych zalecany
do wody twardej
Właściwości:
Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące
w bardzo twardej wodzie, usuwa zaschnięte resztki żywności,
napojów oraz bardzo tłuste zabrudzenia. Radzi sobie
z trudno zmywalnymi zabrudzeniami po kawie, herbacie,
skrobi oraz białkach, usuwa również ślady szminki. Preparat
może być stosowany do mycia porcelany, stali nierdzewnej,
szkła i sztućców. Nowoczesna formuła przeciwdziała osadom
wapiennym, magnezowym i krzemianowym. Zaleca się
stosowanie razem ze środkiem nabłyszczającym Clinex
ShineHard, uzyskując tym samym super połysk.
Zastosowanie:
Maszynowe mycie naczyń kuchennych w instytucjach gastronomicznych, hotelach,
restauracjach, zakładach zbiorowego żywienia, barach. Preparat można stosować
w zmywarko-wyparzarkach gastronomicznych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia myjącego. Zalecane
stężenie robocze od 1ml do 5ml na 1L wody, w zależności od twardości wody
i stopnia zabrudzenia mytych naczyń.
Ostrożnie wyjmij z pustego kanistra lance ssącą. Odkręć korek nowego
kanistra, włóż do środka lancę ssącą i umieść kanister z powrotem na
swoim miejscu.
• Codziennie sprawdzaj poziom zużycia środka.
• Wymieniaj kanister na nowy, gdy zajdzie taka potrzeba.
UWAGA!
• Preparat nie nadaje się do mycia naczyń miedzianych, mosiężnych
i aluminiowych. Środek do użytku profesjonalnego z zastosowaniem
systemów dozujących.
• Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie do ciemno
słomkowego. Nie jest to wada produktu i nie wpływa na jego
właściwości myjące.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na
skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
• Produkt nie zalecany do stosowania w przypadku gdy twardość wody
jest niższa niż 15stN oraz w przypadku stosowania zmiękczaczy wody
Bezpieczeństwo:
• Nie mieszać z innymi produktami
• Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu
Warunki przechowywania/magazynowania
• Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C
• Przechowywać wyłącznie w oryginalnym,
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