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ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΕΛΕΧΓΟΣ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΛΑ.

�Η Αποδοτικότητα Μετράει: Εξαιρετικά οικονοµικό στη χρήση.100% χρήση του προϊόντος, µε ελάχιστο χώρο για αποθήκευση 

και µεγάλης διάρκειας πάστα.

�Η Ασφάλεια Μετράει: Το χρησιµοποιείτε και το ξαναγεµίζετε µε ευκολία. Χρωµατικά και σχηµατικά κωδικοποιηµένο. Ασφαλές 

για τα χέρια όταν χρησιµοποιείται σε µορφή διαλύµατος..

�Η Βιωσιµότητα Μετράει: Έως και 95% µικρότερες απαιτήσεις για συσκευασία και 70% για µεταφορά.

�Η Αποτελεσµατικότητα Μετράει: ∆ιαπερνά το λίπος γρήγορα µε ελάχιστη ανάγκη για τρίψιµο..

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ECOLAB 

APEX MANUAL 

Ο ειδικός συνεργάτης σας από την Ecolab θα εγκαταστήσει 

και θα προσαρµόσει το σύστηµα δοσολογίας στις δικές σας 

ανάγκες πλυσίµατος.

1.Συµβουλευτείτε το MSDS για συµβουλές ασφάλειας και 

την ετικέτα του προϊόντος και το πλάνο υγιεινής για 

λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης.

2.Πιέστε το κουµπί για να δοσολογήσετε το απορρυπαντικό 

και γεµίστε το νεροχύτη µε νερό. 

3.Αποσυναρµολογείστε τα µαγειρικά σκεύη. Μουλιάστε 

τουλάχιστον για 5 – 10 λεπτά ανάλογα µε το επίπεδο των 

ρύπων. Τρίψτε όλες τις επιφάνειες και αφήστε επιπλέον 

νερό να τρέξει στο νεροχύτη πλυσίµατος.

4.Ξεβγάζετε µε καθαρό ζεστό νερό.

5.Τα αναποδογυρίζετε και τα αφήνετε να στεγνώσουν. Μην 

τα σκουπίζετε. Ξαναγεµίζετε το νεροχύτη κάθε δύο ώρες.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ

6.Ελέγχετε την ποσότητα του προϊόντος καθηµερινά και 

ξαναγεµίζετε εάν είναι απαραίτητο. ∆ε χρειάζεται να 

περιµένετε να αδειάσει εντελώς το δοχείο, καθώς υπάρχει 

χώρος για 1,5 πάστα Apex Manual Detergent στο δοχείο.

7.Αφαιρείτε την πλαστική µεµβράνη από το τεµάχιο του 

απορρυπαντικού.

8.Ξαναγεµίζετε το δοσοµετρητή.

9.Πετάτε την πλαστική µεµβράνη στα κανονικά 

απορρίµµατα.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να πλύνετε τα πιάτα σας µε τον αποδοτικότερο τρόπο, 

εξοικονοµώντας νερό και ενέργεια και προστατεύοντας το 

περιβάλλον, µην αφήνετε το νερό να τρέχει αλλά βυθίστε τα 

πιάτα και χρησιµοποιείστε την προτεινόµενη δοσολογία. 

Μπορείτε να πλύνετε αποτελεσµατικότερα χωρίς πολύ αφρό.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική 

χρήση!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το ∆ελτίο 

∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες µεταξύ 0° και 40° C, 

αποκλειστικά στον αρχικό κλειστό περιέκτη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 × 1,36 kg τεµάχιο

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα

T 210 6873 700/ F 210 68 13 527    www.ecolab .com

Apex Manual Detergent


