RINSE AID

Στεγνωτικό για πλυντήρια πιάτων
Σύνθεση
Μίγµα µη ιοντικών επιφανειοδραστικών ουσιών
που δηµιουργούν λίγο αφρό, διαλυτοποιητών,
οργανικού
οξέως,
φωσφορικού
οξέως,
συντηρητικού και χρωστικής.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:
Οσµή:
Ειδικό βάρος (20oC):
Χρώµα:
pH – χωρίς αραίωση:
pH – µε αραίωση 2mls/lt:
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:

∆ιαυγές υγρό
Χαρακτηριστική
1,018
Μπλε
2,1
3,6
Όχι λιγότερο
από 3 έτη

Συσκευασία
Συσκευασία:

Κωδικός παραγγελίας
Μέγεθος παλέτας

5lt
10lt
20lt

A031E
A031I
A031J

Περιγραφή
Συµπυκνωµένο µίγµα επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν δηµιουργούν
πολύ αφρό για την επιτάχυνση του στεγνώµατος πιάτων, γυαλικών και
µαγειρικών σκευών. Για χρήση σε πλυντήρια πιάτων µονής ή πολλαπλών
δεξαµενών σε κουζίνες, καντίνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και µπαρ.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•
•

Συµπυκνωµένη σύνθεση, οικονοµικό στη χρήση.
Εξαφανίζει τους λεκέδες από το νερό και δεν αφήνει σηµάδια.
Περιέχει συστατικά που αποτρέπουν την εναπόθεση υπολειµµάτων κατά
τον κύκλο ξεπλύµατος.
Κατάλληλο σε συνθήκες µαλακού, µέτριου και σκληρού νερού.
Παρέχεται σε φυσικό, διαφανές δοχείο για να µπορείτε να ελέγχετε
εύκολα την ποσότητα.
∆ιατίθεται σε πολλά µεγέθη συσκευασίας.

120x5lt
78x10lt
24x20lt

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Τρόπος χρήσης
Χρησιµοποιήστε µια αυτόματη δοσομετρική αντλία για να τροφοδοτήσετε το
πλυντήριο πιάτων µε ποσότητα 1-2ml ανά λίτρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή του πλυντηρίου.

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ
Ο∆ΗΓΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ EVANS

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0808
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
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