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WASHUP POWDER
Лимон

ОПИСАНИЕ Прахообразен препарат за ръчно миене на съдове

ХАРАКТЕРИСТИКИ Препаратът е на прах с цел гарантирано равномерно разпределение на съставките във 
всяка доза
Висока степен на разтворимост с цел избягване на разхищения 
Плътна и стабилна пяна, лесна за отмиване
Свеж аромат на лимон, който улеснява премахването на миризмите от съдовете

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Изсипете необходимото количество продукт в хладка вода, оставете съдовете да се 
накиснат до размекване на замърсяванията, при необходимост използвайте гъба/
четка директно върху упоритите замърсявания, след което ги изплакнете и оставете да 
изсъхнат. Дозировка в зависимост от твърдостта на водата и степента на замърсеност: 
Мека вода 0-15 °f: 2 - 3 г/литър вода Вода със средна твърдост 16-25 °f: 4 - 5 г/литър 
вода Твърда вода над 25 °f: На всеки 5 °f = 1 г/л повече.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Бели/сини гранули
pH: 10,0 +/- 0,5

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При спазване на препоръчаните начини на употреба може да се използва върху всички 
материали, намиращи се обичайно в кухните/използвани за производство на различни 
уреди. При съмнения, преди използване тествайте съвместимостта с материалите 
върху малък участък на скрито място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1290 EAN 8032680393525
Pcs x Box 1 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 5 Peso Kg 10 Oz. 352,74
Box x Pit 50
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