
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ-

ΠΟΤΗΡΙΩΝ
Το Trump Hydro Special είναι ισχυρά αλκαλικό, υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων, ιδανικό για χρήση

ακόµη και σε σκληρά νερά. Είναι τµήµα της ολοκληρωµένης παλέτας απορρυπαντικών της Ecolab, που δεν

περιέχουν NTA-, EDTA- ,φωσφορικά άλατα και χλώριο.

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσµατικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων

αλλά και τις ανάγκες για υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς περιέχει τελευταίας τεχνολογίας πρόσθετα που

δεσµεύουν την σκληρότητα του νερού. 

�Καθαριότητα – Πολύ αποτελεσµατικό ακόµη και στους πιο δύσκολους ρύπους. Εξασφαλίζει αστραφτερά

αποτελέσµατα

�Ασφάλεια – Φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν περιέχει NTA-, EDTA-, φωσφορικά άλατα και χλώριο. Η

διαφανής συσκευασία διευκολύνει τον έλεγχο της στάθµης του προϊόντος στο δοχείο.

�Αποδοτικότητα – ∆ίνει εξαιρετικά αποτελέσµατα µε ένα πέρασµα από το πλυντήριο, µηδενίζοντας την ανάγκη

για περισσότερες πλύσεις προκειµένου να καθαριστούν τα σκεύη.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ECOLAB

O υπεύθυνος της Ecolab, θα ρυθµίσει την δοσολογία

του προϊόντος ανάλογα µε τις ανάγκες σας. 

1. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το

πλάνο υγιεινής για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης.

2. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία όταν

χειρίζεστε το προϊόν.

3. Ελέγχετε τακτικά την στάθµη του προϊόντος στο

δοχείο. Όταν αδειάσει το δοχείο, ξεβιδώστε το πώµα

και αφαιρέστε προσεκτικά τον σωλήνα

αναρρόφησης του προϊόντος. Τοποθετήστε το πώµα

στο γεµάτο δοχείο και εισάγετε προσεκτικά τον

σωλήνα στο γεµάτο δοχείο.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για

επαγγελµατική χρήση.

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον

επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιείστε το

στεγνωτικό της Ecolab.

∆εν είναι κατάλληλο για χρήση σε µαλακά µέταλλα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να µην αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες

ασφάλειας, συµβουλευτείτε την ετικέτα της

συσκευασίας και το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να

διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ 0 και 40oC.

pH (πυκνό) : 13 – 13.9

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4X5 L

Ecolab A.E.

Φλέµιγκ 15, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα

T 210 6873 700/ F 210 68 13 527      

www.ecolab .com

Τrump Hydro Special


