
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Clear Dry HDP Plus
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΞΙΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 
ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ

To Clear Dry HDP Plus είναι ένα συμπυκνωμένο πρόσθετο ξεβγάλματος, ειδικά σχεδιασμένο για δύσκολες συνθήκες  
νερού, το οποίο μειώνει τη συσσώρευση αλάτων στη φάση του ξεβγάλματος. 

Εφαρμογή : Πρόσθετο ξεβγάλματος για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια σκευών.

Απόδοση : Αστραφτερά αποτελέσματα ειδικά σε δύσκολες συνθήκες νερού. Μειώνει τη συσσώρευση αλάτων 
στη φάση του ξεβγάλματος. 

Αποτελεσματικότητα : Η ειδικά ανεπτυγμένη σύνθεση μείωσης αφρού αυξάνει τη μηχανική δράση του 
πλυσίματος των πιάτων και την αποδοτικότητα του πλυντηρίου. Η ιδιαίτερα συμπυκνωμένη σύνθεση επιτρέπει τη 
βολική συσκευασία του προϊόντος σε συσκευασίες των 5 L, παρέχοντας χαμηλό κόστος και εξοικονομώντας χρόνο 
και χώρο.

Ασφάλεια : Το βέλτιστο επιφανειοδραστικό σύστημα διαβροχής, διασφαλίζει το γρήγορο στέγνωμα των 
επιτραπέζιων σκευών, χωρίς να αφήνει υγρασία, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων. Η 
πλαστική συσκευασία ανακυκλώνεται εύκολα, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ECOLAB 
Ο ειδικός συνεργάτης σας από την Ecolab θα προσαρμόσει 
το σύστημα δοσολογίας στις δικές σας ανάγκες 
πλυσίματος.

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

2. Να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό κατά 
τη χρήση του προϊόντος.

3.Αν ακουστεί προειδοποιητικός ήχος, σταματήστε το 
πλυντήριο.

4. Βγάλτε προσεκτικά το σωλήνα αναρρόφησης. Ξεβιδώστε 
τα πώμα από το νέο δοχείο, εισάγετε το σωλήνα 
αναρρόφησης και τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη βάση 
του.

Αν δεν είναι εγκατεστημένη η συσκευή προειδοποίησης για 
«άδειο προϊόν», ελέγχετε το επίπεδο του πρόσθετου 
ξεβγάλματος καθημερινά και αλλάξτε το μπουκάλι όταν 
χρειάζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο με το δοσομετρικό της 
Ecolab. Για να επιτύχετε τα καλύτερα αστραφτερά 
αποτελέσματα, χωρίς στίγματα, χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 
συνδυασμό με ένα απορρυπαντικό σκευών της Ecolab.

Το Clear Dry HDP Plus δεν είναι κατάλληλο για σκεύη από
πολυανθρακικά ή χαλκό! 

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 
χρήση!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Να μην αναμιγνύεται με κανένα άλλο προϊόν!

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 
συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 0° και 40° C, 
αποκλειστικά στον αρχικό κλειστό περιέκτη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 × 5 L 
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