
POEDER LIQUIDE

POEDER

EU Ecolabel

Voor een milieuvriendelijke reiniging van uw vaat in 
de machine en voor een gegarandeerd onberispelijk 
resultaat.

Het gamma EcoFlower Powder bevat ingrediënten van plantaardige oor-
sprong. Dat staat borg voor zeer doeltreffende en milieuvriendelijke producten.
Om te beantwoorden aan de vereisten van het ECOLABEL* moet worden voldaan 
aan een zeer strikt bestek, strenge prestatiecriteria, uiterste aerobe en anae-
robe biologische afbreekbaarheid en voor 100% recycleerbare verpakkingen. 
Respect voor het milieu is een plicht voor ieder van ons en op ieder ogenblik.

       Gebruik

EcoFlower Powder is een poeder dat dient voor het wassen van de vaat in de ma-
chine. Het reinigt, ontvet, ontvlekt uw vaat en doet hem glanzen, zelfs de vuil-
ste borden, glazen, enz. zonder sporen na te laten. Het bevat geen chloor.
EcoFlower Powder heeft een zeer kleine impact op het milieu, maar presteert be-
ter dan de referentieproducten op de markt, zelfs de krachtigste daaronder.

       Gebruiksaanwijzing

Grote etensresten verwijderen, vaat sorteren, en in de korf  plaatsen. De aanbevolen dosis 
toevoegen in het daarvoor bestemde vakje en niet overdoseren. Etensresten verwijderen, 
alvorens de korf  in de vaatwas- machine te plaatsen, het programma starten, of  de tun-
nelcyclus laten lopen. De vaat laten drogen, de handen wassen en de vaat wegbergen.
         

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* •Gelieve voor meer informatie over het ecolabel van de EU deze website te raadplegen: http://ec.europa.eu/ecolabel

Ultra ontvettend
Laat geen sporen na

Zonder fosfaat of zeoliet

Citroengeur*
Zonder EDTA

1 tot 3g/L N.v.t.

 
         

     Eigenschappen & Verpakking

Poeder
pH ongeveer 11 (1%)
Densiteit ongeveer 1,100 g/cm3
Ref. 547324 10 KG

         Aanbevolen dosering

1 tot 3 g/l afhankelijk van de hardheid van het water

           Richtlijnen i.v.m. het respect voor het milieu:
Controleren of  de machine goed werkt vormt een besparing van water en energie. 
Door met verzacht water te werken kan de dosis worden verlaagd, en het resultaat 
worden verbeterd. Het is van groot belang dat de goede werking van de waterver-
zachter en/of  de hardheid van het water wordt gecontroleerd.
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