
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Apex Rinse
ΥΠΕΡ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΡΕΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ

�Απόδοση : Εξασφαλίζει αστραφτερά αποτελέσµατα σε κάθε κύκλο πλύσης 

�Αποτελεσµατικότητα : To καλύτερο κόστος χρήσης. 100% χρήση του προϊόντος. Ελάχιστος χώρος 

αποθήκευσης, κάθε µπλοκ προϊόντος διαρκεί για µεγάλο διάστηµα. Επιτυγχάνει γρηγορότερο στέγνωµα, 

αυξάνοντας την απόδοση της λειτουργίας της επιχείρησης σας.  

�Ασφάλεια : Εύκολος χειρισµός του προϊόντος και επαναγέµισµα του δοσοµετρικού. Ασφάλεια στην επαφή µε το 

προϊόν. Κωδικοποίηση σε χρώµα και σε σχήµα, µηδενίζει την πιθανότητα λάθους χρήσης.   Μικρό βάρος. 

� Βιωσιµότητα : Μέχρι και 95% λιγότερα απορρίµµατα συσκευασίας, 70% λιγότερα µεταφορικά.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑPEX 

ΤΗΣ ECOLAB 

Ο ειδικός συνεργάτης σας από την Ecolab θα εγκαταστήσει 

και θα προσαρµόσει το σύστηµα δοσολογίας στις δικές σας 

ανάγκες πλυσίµατος.

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα υγιεινής, 

συνιστούµε να το χρησιµοποιήσετε σε συνδυασµό µε τα 

απορρυπαντικά και το  προϊόντα για το µούλιασµα του 

προγράµµατος Apex.

1.Συµβουλευτείτε το MSDS για συµβουλές ασφάλειας και 

την ετικέτα του προϊόντος και το πλάνο υγιεινής για 

λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης.

2.Πλένετε τα εργαλεία και τα σκεύη στο πλυντήριο πιάτων 

µε τη συνηθισµένη διαδικασία

ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ

3.Ξαναγεµίζετε το δοχείο του προϊόντος όταν το υποδείξει η 

οθόνη ελέγχου Apex (η οθόνη θα γίνει κόκκινη και θα 

ακουστεί προειδοποιητικός ήχος)

4.Παίρνετε µία καινούρια συσκευασία του προϊόντος από 

το κουτί

5.Αφαιρείτε την πλαστική µεµβράνη από το µπλοκ του 

προϊόντος.

6.Πετάτε την πλαστική µεµβράνη στα κανονικά 

απορρίµµατα.

7. Ξαναγεµίζετε το δοσοµετρητή. Η οθόνη ελέγχου Apex θα 

γίνει αυτόµατα µπλε.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συµβατό µε τα συνήθη υλικά σκευών φαγητού και κουζίνας 

(πορσελάνη, γυαλί, ανοξείδωτο ατσάλι, κ.α.)..

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× 1,1 kg .

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα

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


