DESCALE

Αφαλατικό για πλυντήρια πιάτων & εξοπλισµό
Σύνθεση
Περιέχει µίγµα µεθανοσουλφονικού οξέος,
αµφοτερικών & µη ιονικών επιφανειοδραστικών
ουσιών & χρωστικής.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:
∆ιαυγές υγρό
Οσµή:
Χωρίς άρωµα
1.039
Ειδικό βάρος (20oC):
Χρώµα:
Κόκκινο
pH – αραίωση 1:25
1.40
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:
Έως 3 έτη

Συσκευασία
Περιγραφή
Εξαιρετικά συµπυκνωµένο προϊόν για την αφαίρεση των αλάτων και της σχετικής
βρωµιάς από όλους τους τύπους πλυντηρίων πιάτων και ποτηριών. Μπορεί
επίσης να χρησιµοποιηθεί για την αφαίρεση των αλάτων από άλλα σκεύη από
ανοξείδωτο ατσάλι, όπως σκευή µπεν-µαρί, βραστήρες, τσαγιέρες και καφετιέρες.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•

Εξαιρετικά δραστικό προϊόν µε βάση το µεθανοσουλφονικό οξύ.
Ασφαλές για χρήση σε ανοξείδωτο ατσάλι.
Αφαιρεί γρήγορα τα άλατα και τη βρωµιά γενικά.
Για χρήση σε όλους τους τύπους πλυντηρίων πιάτων και ποτηριών.
Επίσης, αφαιρεί τα άλατα από διάφορα είδη εξοπλισµού κουζίνας.

Τρόπος χρήσης
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΟΤΗΡΙΩΝ:
Κλείστε τη δοσοµετρική αντλία Γεµίστε το πλυντήριο µε καθαρό νερό. Ετοιµάστε
ένα διάλυµα 5% αδειάζοντας το DESCALE στο πλυντήριο σε αναλογία 2 λίτρων
ανά 40 λίτρα χωρητικότητας. Αφήστε το να δράσει για 2-3 λεπτά.
Θέστε το πλυντήριο σε λειτουργία και αφήστε το διάλυµα να κυκλοφορήσει για 510 λεπτά. Αδειάστε το διάλυµα και ξαναγεµίστε µε καθαρό νερό. Αφήστε το νερό
να κυκλοφορήσει για άλλα 3 λεπτά και αδειάστε το. Αφήστε το µηχάνηµα να
στεγνώσει µε τον αέρα, έχοντας ανοιχτή την πόρτα.
Ανοίξτε τη δοσοµετρική αντλία.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΕΥΗ ΜΠΕΝ-ΜΑΡΙ, ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΤΣΑΓΙΕΡΕΣ &
ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ:
∆ιαλύστε σε αναλογία 1:25 µέρη ζεστού νερού (200ml ανά 5 λίτρα) 1 φλιτζάνι ανά
5 λίτρα.
Αδειάστε το στο σκεύος και αφήστε το να µουλιάσει για 5 λεπτά. Αδειάστε το
διάλυµα και τρίψτε την επιφάνεια µε µια σκληρή βούρτσα. Ξεπλύνετε σχολαστικά
µε καθαρό νερό.
Αφαιρείτε τα άλατα τακτικά για να συντηρείτε την απόδοση του πλυντηρίου και να
επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του θερµαντικού στοιχείου.

Συσκευασία: Κωδικός
Μέγεθος
παραγγελίας παλέτας
5lt
A178E
120x5lt

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
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: 06-2009
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΓΧΚ.: 13855/0/2009
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