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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣ

ΛΕΥΚΑΝΤ
ΓΕΝΙΚΗΣ
Το Renolit Multi-bleach
αποτελεσματικό ενάντιαποτελεσματικό ενάντι
bleach εφαρμόζεται σε
αφρισμού, κατάλληλο γ
πλυντήρια πιάτων. 
Πεδίο εφαρμογής: Για
αλκάλια, σε κουζίνες, γ
για την ενίσχυση του κα
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Συμβουλευτείτε την ετικέ
πλάνο υγιεινής για λεπτο

2. Φορέστε κατάλληλο προ2
όταν χειρίζεστε το προϊόν

3. Για τον καθαρισμό σκλη
δημιουργείστε διάλυμα μ
Multi-bleach ανάλογη μ

4. Σε δάπεδα, εφαρμόστε τ
με σφουγγαρίστρα rasan

5. Σε επιφάνειες, εφαρμόστ
διάλυμα με πανάκι.

6. Ξεβγάλτε την επιφάνεια 
ί έ θ
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σκουπίστε με ένα καθαρ
7. Για τον καθαρισμό ιματ

μέσω ενός δοσομετρητή 
Renolit Multi-bleach αν
ιματισμού. Ο ειδικός συν
Ecolab θα εγκαταστήσει 
σύστημα δοσολογίας στι
πλυσίματος.(Μέγιστη θερ
60C).

8 Για τον καθαρισμό πιάτω
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8. Για τον καθαρισμό πιάτω
δοσολογείστε Renolit M
δοσομετρητή Ecolab. Ο 
από την Ecolab θα εγκατ
προσαρμόσει το σύστημ
σας ανάγκες πλυσίματος

ulti-bleach

ΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
 ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ

h είναι ένα καθαριστικό γενικής χρήσης με λευκαντικές ιδιότητες. Είναι 
α στους λιπαρούς επίμονους λεκέδες και ρύπους Το Renolit Multi-α στους λιπαρούς, επίμονους λεκέδες και ρύπους. Το Renolit Multi-
ε χώρους γενικής χρήσης και επεξεργασίας τροφίμων. Είναι χαμηλού 
για χειρωνακτικό καθαρισμό, πλυντήρια ρούχων και επαγγελματικά 

α όλες τις επιφάνειες και τα δάπεδα που αντέχουν στο νερό και τα 
γραφεία, μπάνια και δημόσιους χώρους. Χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο 
αθαρισμού και την αφαίρεση λεκέδων σε πλυντήρια πιάτων και ιματισμού.

οδοτικότητας Ένα προϊόν με πολλαπλές εφαρμογέςοδοτικότητας – Ένα προϊόν με πολλαπλές εφαρμογές.
φάλειας – Ασφαλής εφαρμογή μέσω δοσομετρικού της Ecolab.
οτελεσματικότητας – Ισχυρές λευκαντικές ιδιότητες.

έτα του προϊόντος και το 
ομερείς οδηγίες χρήσης.
οστατευτικό εξοπλισμό 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πριν τη χρήση, ελέγξτε τη συμβατότητα του 
προϊόντος με την επιφάνεια ή το υλικό 

ν.
ηρών επιφανειών 
με ποσότητα Renolit
ε τις απαιτήσεις.
το καθαριστικό διάλυμα 
nTEC.
τε το καθαριστικό 

με καθαρό νερό ή 
ό ά

χρησιμοποιώντας το σε ένα μη εμφανές 
σημείο. Το προϊόν προορίζεται 
αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση!
∆ελτίο ∆εδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον 
επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Να μην αναμιγνύεται με όξινα προϊόντα!

ό πανάκι.
ισμού, δοσολογείστε 
Ecolab 3 – 20g 

νά κιλό στεγνού 
νεργάτης σας από την 
και θα προσαρμόσει το 
ς δικές σας ανάγκες 
ρμοκρασία πλύσης 

ων και σκευών

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες 
ασφάλειας, συμβουλευτείτε την ετικέτα της 
συσκευασίας και το ∆ελτίο ∆εδομένων 
Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται μόνο στον αρχικό περιέκτη 
σε θερμοκρασία μεταξύ 10 oC και 20 oC.

ων και σκευών, 
ulti-bleach μέσω ενός 
ειδικός συνεργάτης σας 
ταστήσει και θα 
α δοσολογίας στις δικές 
ς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 x 5 L
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