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Dishwasher detergents for 

professional use

0,2 g/L Hard water
Eau moyennement dure à dure

Zacht water

Eau douce 0,1 g/L
(>11°f; >6°dH)

(<11°f; <6°dH)

Een milieuvriendelijk spoelglansmiddel voor de 
vaatwasmachine met een gegarandeerd onberispelijk 
resultaat.

Het gamma EcoFlower bevat zeer doeltreffende en milieuvriendelijke ingrediënten.
Om te beantwoorden aan de vereisten van het ECOLABEL SWAN moet worden 
voldaan aan een zeer strikt bestek, strenge prestatiecriteria, uiterste aerobe en 
anaerobe biologische afbreekbaarheid en voor 100% recycleerbare verpakkingen. 
Respect voor het milieu is een plicht voor ieder van ons en op ieder ogenblik.

       Gebruik

EcoFlower Rinse is een zeer geconcentreerd spoelglansmiddel voor gebruik in 
de vaatwasmachine bij alle waterhardheden, met name bij zeer hard water. Dank-
zij zijn originele formule bevordert EcoFlower Rinse het drogen van de vaat zon-
der sporen achter te laten, zelfs bij sterke bevuiling, en accentueert aldus de glans.
EcoFlower Rinse heeft een zeer kleine impact op het milieu, maar pres-
teert beter dan de referentieproducten op de markt, zelfs de krachtig-
ste daaronder, en dit bij een veel lagere dosering. (getest op het terrein).

       Gebruiksaanwijzing

De aanbevolen dosis strikt naleven voor een zo efficiënt mogelijke spoeling, om water 
en energie te sparen en het milieu te beschermen. Bij automatische dosering wordt dit 
product gebruikt na het wasmiddel EcoFlower Dish, of  in het hiervoor bestemde bakje. 
Het is mogelijk en bovendien aan te raden de jerrycan niet op de grond te zetten.
Het is belangrijk ook de aanbevolen wastemperaturen na te leven: 80°C. Grote etensresten kort 
afspoelen, vaat sorteren, in de korf  in de vaatwas- machine plaatsen, het programma starten 
of  de tunnelcyclus laten lopen. De vaat laten drogen, de handen wassen en de vaat wegbergen.
Het DRD team (technisch-commercieel en technisch) helpt uw men-
sen graag ter plaatse om het gebruik van dit product te optimaliseren.
         
        Wetgeving

In overeenstemming met de wetgeving tot reglementering van reinigingsproducten voor 
apparaten en recipisënten die in contact komen met levensmiddelen.

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

Ultra geconcentreerd
Zeer hard water

Snelle droging & glans

Zie fiche

 
         

     Eigenschappen & Verpakking

Transparante vloeistof  pH ongeveer 11,7 à 1 g/l
Densiteit ongeveer 1,310 g/cm3 
Geleidbaarheid 286 μS/cm à 0,5 g/l
SA0034950   10,5 L

         Aanbevolen dosering:

           Richtlijnen i.v.m. het respect voor het milieu:
De goede werking van de machine nakijken kan water en energie besparen. Wer-
ken met zacht water zorgt voor een lager verbruik met In overeenstemming met 
de wetgeving inzake schoonmaakmiddelen voor behoudvandewasresultaten.Het is 
belangrijkdewerking van de machines en recipiënten die in contact komen met le-
vensmiddelen. waterverzachter en/of  de hardheid van het water te controleren. 
(Contacteer uw plaatselijke waterverdeler om de exacte hardheid van het water te kennen.)
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