Sun Professional
All in 1 Eco

Productomschrijving
Sun Professional All in 1 Eco is een vaatwasdetergent in tabletvorm,
waarin de zoutfunctie en het spoelmiddel geïntegreerd werd.
Het « All in 1 » product dient manueel gedoseerd te worden en is
voorzien van het Ecolabel.
Het EU Ecolabel
Het Europese Ecolabel helpt u producten en diensten te herkennen, die,
dankzij hun levenscyclus (vanaf de ontginning van de grondstoffen tot en
met de productie, het gebruik en de afvalverwerking ervan) de impact op
het milieu aanzienlijk reduceren. Het Ecolabel is een betrouwbaar label
dat officieel in Europa erkend werd.
Belangrijke eigenschappen
• Vaatwasdetergent in tabletvorm op basis van enzymen
• Wateroplosbaar zakje
• Fosfaat- en parfumvrij
• Voorzien van het Ecolabel
Voordelen
• Efficiënte verwijdering van eiwithoudende vlekken en
zetmeelvervuilingen
• Verwijdert koffie- en theevlekken
• Onnodig nog regenereerzout of spoelmiddel toe te voegen
• Zeer eenvoudig in gebruik
• Laagschuimend
Ecologisch voordeel
• Beperkt gebruik van schadelijke stoffen
• Beperkte impact op het aquatisch milieu, dankzij de snelle
afbraak van de chemische producten
• Tijdens de productie werd de energie behouden;
de CO2 uitstoot werd aanzienlijk gereduceerd.
• Recycleerbaar materiaal
• Eenvoudige afvalverwerking, met minder risico’s voor de gebruiker
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Sun Professional All in 1 Eco
Gebruiksaanwijzing
Plaats een tablet in de vaatwasser. Afhankelijk van de lokale omstandigheden dient bij
zeer hard water regenereerzout toegevoegd te worden.
Doseringstabel

ppm CaCO3

Initiële dosering

Volgende dosis na 5
wasbeurten

Machines met lange
wascyclus

1x

1x

Machinecapaciteit

Zacht water

<170

<20 L

20 L – 40 L

2x

4x

Technische gegevens
Uitzicht

Witte tablet

pH Waarde (oplossing 10%)

10,0

Gewicht per tablet

20 g

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Data Sheet).
Veilige hantering en opslag
Opslaan in originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°-25°C. Voor meer informatie met betrekking tot het hanteren en
het verwijderen van dit product verwijzen wij u naar het Veiligheidsinformatieblad.

Verkrijgbare verpakkingen
Product

Artikelcode

Verpakkingsgrootte

Sun Professional All in 1 Eco

7522969

5 x 100
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