Vaatwasmiddel
zonder chloor

Hoe kunnen we u helpen?
Wij helpen u graag met advies op maat
en de beste schoonmaakmiddelen. Neem

Vloeibaar vaatwasmiddel. Inzetbaar in alle professionele vaatwasmachines.

contact op met onze experts. Zij maken
schoonmaken weer Easy voor u.

Pluspunten product

Gebruiksaanwijzing

•
•
•
•
•
•

1. Schakel de vaatwasmachine eerst uit i.v.m. veilig werken
2. Sluit de verpakking aan op de doseer-apparatuur
3. Dosering instellen 1,5 tot 4 gram per liter, afhankelijk van de water
hardheid
4. Maximum werktemperatuur machine 58 graden, minimum 50 graden
5. Let op: te heet water geeft op termijn een wit residu
6. Een optimaal resultaat wordt bereikt in combinatie met easy
naspoelmiddel

Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
Werkt zowel in hard als zacht water
Laagschuimend
Lost koffie-, thee- en wijnvlekken moeiteloos op
Verwijdert ook vet en eiwit
Veilig voor alkalibestendige materialen

Uw voordeel
•
•
•
•

Hoog geconcentreerd
Zuinig in gebruik
Arbeidsbesparend
Kostenbesparend

Verpakking
Vaatwasmiddel zonder chloor is verkrijgbaar in de volgende
verpakkingen :
• H15-10 10 liter bag-in-box

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

LET OP:
a. Er mag tijdens het wassen niet meer dan 1,5 mm schuim op het
oppervlak staan. Bij meer schuim is er sprake van een overdosering
b. Bij conductiviteitsgestuurde systemen diende de sondes schoon
te zijn
c. Er kan alleen sprake zijn van een goede werking wanneer de machine
goed is onderhouden. Alle machines dienen regelmatig te worden
ontkalkt
d. et op de juiste temperatuur van het waswater

Vaatwasmiddel zonder chloor
Technische gegevens
Fysische, chemische eigenschappen
Omschrijving:
Viscositeit:
pH:
Dichtheid:
Vlampunt:
Oplosbaarheid:
Houdbaarheid:

vloeibaar, naturel
niet bepaald
ca. 14
1,20 g/ml
> 100°C, onderhoudt niet de verbranding
volledig bij 20°C
1 jaar onder normale omstandigheden

Wettelijk verplichte informatie
Zie de R- en S-zinnen op de M.S.D.S. en het etiket

Producent
Militex BV
Ampèrestraat 3a
1976 BE IJmuiden
Telefoon: 0255-531644
Telefax: 0255-532780
Email: info@militex.nl

Uw adviseur
Dirksen schoonmaakartikelen BV
Telefoon: +31 (0)546 – 54 99 99
Fax: +31 (0)546 – 54 99 98
info@dirksenbv.nl
Postadres
Postbus 191
7640 AD Wierden
Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

