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VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL

        Gebruik

DISCHTRAL LIQUID C is een zeer efficiënt vloeibaar industrieel vaatwas-
middel.
DISCHTRAL LIQUID C is geschikt voor ieder soort alkali-bestendig vaat-
werk, alle soorten industriële plastic– bakkenvaatwasmachines en alle wa-
terhardheden.

        
        Gebruiksaanwijzing

DISCHTRAL LIQUID C wordt gedoseerd afhankelijk van de waterhardheid:
0° - 7dh aantal g/l water 2-4
7° - 14dh                      4-6
14° -21°dh                   6-7
>21 dh                         8-9
Een optimaal resultaat bekomt u met een water temperatuur tussen 
55°C en 65°C.

         Eigenschappen

Bevat fosfonaten en kaluimloog.
Telkens bevat DISCHTRAL LIQUID C corrosieinhibitoren en bevochtigers.
KLEUR: lichtgeel/ bruin 
HOUDBAARHEID: 5 jaar
Ph. 1% ca. 12.0
DICHTHEID: 20°C: 1,1310 kg/l 
VRIESPUNT: -8°C

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is    

   zelf  verantwoordelijk voor het  naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

  Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antigifcentrum: 070/24 52 45

*Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Vloeibaar vaatwasmiddel

 Industriële vaatwasmachines

Meermaals per dagAutomatisch

        Verpakking

5L , 12Kg, 25Kg
       
        Voorzorgsmaatregelen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor 
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Specifieke behandeling vereist.
P301+P330+P331+P310+P321 - NA INSLIKKEN De mond spoelen GEEN braken opwekken  
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Specifieke behandeling vereist.
P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
brengen.
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