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Nestemäinen koneastianpesuaine kaikenkovuisiin vesiin.

Käyttökohteet Astioiden koneelliseen pesuun. Soveltuu kaikenkovuisiin vesiin sekä vaativiin olosuhteisiin. Myös
humuspitoisiin vesiin.

Tuoteominaisuudet Tuote emulgoi tehokkaasti rasvaa, hajottaa tärkkelystä ja valkuaista. Sisältää runsaasti
kompleksinmuodostajia. Pitää astiat ja koneen puhtaana estämällä tehokkaasti kalkin muodostumista.

Käyttö- ja
annostusohje

Astiat asetetaan asianmukaiseen pesukoriin likainen puoli pesusuihkuja kohti siten, että kaikki astiat
ovat suihkun ulottuvilla. Pinttyneille ja erittäin likaisille astioille suositellaan huuhtelua haalealla vedellä
tai liotusta ennen varsinaista pesua.

Suositeltavat käyttölämpötilat:
- esihuuhtelu korkeintaan 35 °C
- pesuliuos 60 – 65 °C
- loppuhuuhtelu n. 85 °C
Pese mahdollisimman täysiä koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua.
Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieeniseksi pesevässä lämpötilassa.

Huomioitavaa Ei sovellu alumiiniastioille. Käytä suojakäsineitä. Vältä roiskeita.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Natriumhydroksidia 5-15 % Emulgoi rasvaa, irrottaa ja hajottaa tärkkelystä ja
valkuaista. Pitää pH:n pesun kannalta edullisena.

Kompleksointiainetta 5-15 % Pehmentää vettä ja lisää pesutehoa. Estää kalkin
muodostumista koneeseen.

EDTA 5-15 % Pehmentää vettä ja lisää pesutehoa. Estää kalkin ja veden
epäpuhtauksien muodostumista koneeseen.

Polykarboksylaattia < 5 % Dispergoivat likaa ja saostumia

Fosfonaatteja < 5 % Pehmentää vettä ja lisää pesutehoa.

Korroosionestoainetta Suojaa pintoja ja estää tummumista.

Tuotteen pH 13.5 vahvasti emäksinen
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Käyttöliuoksen pH 12.0 vahvasti emäksinen

Varastointi Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa alkuperäispakkauksessa.

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas, kellertävä, hajustamaton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Käytetyt aineet hajoavat jätevedenpuhdistuksessa. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko
materiaalina tai energiana.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN

1 x 10 l 63053 6417964630534

1 x 20 l 80416 6417964804164

1 x 200 l 80425 6417964804256

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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