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ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΝΕΡΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Εξαιρετική καθαριστική δράση σε μέτριας σκληρότητας νερό και ιδιαίτερα δυνατό σε λεκέδες από τσάι και 
καφέ. Ειδική τεχνολογία που εμποδίζει τη δημιουργία αφρού και εξασφαλίζει τη μέγιστη δράση του πλυντηρίου για αποτελέσματα 
αστραφτερής καθαριότητας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η κάψουλα Solid των 4,5 kg σε συνδυασμό με το δοσομετρητή Ecoplus Future παρέχει το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ασφάλειας. Χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν και όταν ακουστεί το ηχητικό σήμα η κάψουλα είναι άδεια 100% έτσι ώστε 
η συσκευασία να τοποθετείται στα κανονικά απορρίμματα. Εξαιρετικά οικονομικό στη χρήση. 100% χρήση. Ελάχιστη ανάγκη για 
αποθήκευση, τεμάχια μεγάλης διάρκειας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Καθαριότητα με την πρώτη πλύση για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Η συσκευασία Foldaway Pack
διπλώνει μειώνοντας έτσι τον όγκο των απορριμμάτων, τα έξοδα απόρριψης και μεταφοράς, καθώς και την επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ECOLAB 
APEX 
Ο ειδικός συνεργάτης σας από την Ecolab θα εγκαταστήσει 
και θα προσαρμόσει το σύστημα δοσολογίας στις δικές σας 
ανάγκες πλυσίματος.

1.Συμβουλευτείτε το πλάνο υγιεινής και την ετικέτα του 
προϊόντος για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης

2.Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όταν 
χειρίζεστε το προϊόν

3. Όταν χτυπήσει ο συναγερμός της συσκευής, τοποθετήστε 
καινούρια κάψουλα

4.Απενεργοποιείτε το σύστημα δοσολογίας πατώντας το 
πλήκτρο enter

5.Απομακρύνετε την άδεια κάψουλα

6.Διπλώνετε και πετάτε την άδεια κάψουλα

7.Παίρνετε μία νέα κάψουλα από το κουτί

8.Απομακρύνετε το καπάκι από την κάψουλα

9.Τοποθετείτε την κάψουλα με το άνοιγμα προς τα κάτω στο 
δοσομετρητή 

10.Ενεργοποιείτε το σύστημα δοσολογίας πατώντας το 
πλήκτρο enter

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 
χρήση!

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα υγιεινής, 
χρησιμοποιείστε το προϊόν σε συνδυασμό με το ενισχυτικό 
για το ξέβγαλμα Ecolab Rinse Additive.

Να μη χρησιμοποιείται σε αλουμίνιο ή άλλα μαλακά μέταλλα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 
συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες έως 40° C, αποκλειστικά 
στον αρχικό κλειστό περιέκτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4× 4,5 kg 
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