KONEASTIANPESUAINEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
PUHDAS. TURVALLINEN. TEHOKAS.

Trump Event Special

NESTEMÄINEN
KONEASTIANPESUAINE

Trump Event Special on nestemäinen koneastianpesuaine pehmeisiin ja keskikoviin
vesiolosuhteisiin soveltuen hyvin muun muassa lasin, posliinin, ruostumattoman teräksen
ja muovin koneelliseen astianpesuun. Trump event Special estää kalkkisaostumien
muodostumista ja pitää astiat kirkkaina. Irrottaa rasvan ja kiinni kuivuneen lian ja
tehoaa tärkkelys- ja valkuaisainelikaan.
Soveltuu kaikkiin ammattikeittiöiden erimerkkisiin astianpesukoneisiin.
n PUHDAS - Tehokas pinttyneimpääkin likaan, lopputuloksena kirkkaan puhtaat astiat
n TURVALLINEN - Tuote ei sisällä NTA:ta, EDTA:ta, fosfaattia tai klooria. Muovinen pakkaus on
helppo kierrättää ympäristöystävällisesti.
n TEHOKAS - Puhtaat astiat kertapesulla

KÄYTTÖOHJEET
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KÄYTTÖ VAIN ECOLAB
ANNOSTELIJAN AVULLA!
Ecolab piiripäällikkösi säätää annostuksen
asiakaskohtaisesti.
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• Pese täysiä koneellisia aina kun mahdollista.
• Vältä yli- tai aliannostelua.
• Pese alhaisimmassa lämpötilassa, jolla saadaan
hygieeninen lopputulos.
• Huuhtele tyhjä pakkaus ja hävitä pakkaus
kierrättämällä se kovana muovina.

1 Tutustu tuotteen etikettiin ja
hygieniasuunnitelmaan.
2 Käytä suojalaseja ja -käsineitä
tuotetta käsitellessäsi.
3 Hälyttimen soidessa pysäytä kone.
4 Ota varovasti imusauva pois tyhjästä
kanisterista. Irrota täyden kanisterin
korkki ja aseta imusauva paikoilleen ja
aseta uusi kanisteri paikoilleen.
Jos hälytystä ei ole asennettu, tarkista
koneastianpesuaineen määrä päivittäin ja
vaihda kanisteri tarvittaessa.
PAKKAUSKOKO
12 kg, 25 kg, 250 kg, 832 kg
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LISÄTIETOJA
Vain ammattikäyttöön.
Ei sovellu alumiinille tai muille pehmeille
metalleille.
pH kons. 100% 13-13,9, pH käyttöliuos 11,8
pH on suuntaa-antava, annostusta
muuttamalla tuotteen käyttöliuoksen pH
arvoa voidaan säädellä.
ANNOSTUS
Annostelu alkaen 0,3g/vesilitra. Tarvittava
annostus vaihtelee mm. astianpesukoneen
kunnon ja paikallisten vesiolosuhteiden
mukaan.
TURVALLISUUS
Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa!
Lisätiedot ja turvallisuusohjeet: katso
tuotteen etiketti ja käyttöturvallisuustiedote.
VARASTOINTI
Säilytyslämpötila 0° - 40°C.
Säilytys alkuperäisastiassa.
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