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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.

1-
4 

g/
l Automatisch

doseringssysteem
wordt sterk
aanbevolen.

Toepassingsgebied:
Geschikt voor alle
types van vaatwassers.

voor zware vervuiling.

zet de vaat rechtop
en laat hem droog
druppelen.

Afwasmiddel voor vaatwassers voor hard water
■ Hoge prestaties ■ Geconcentreerd ■ Voor hard water

Productprofiel
■ ENERGY ultra is een uitstekend vaatwasmiddel met hoge reinigingsprestaties, zelfs in hard water en onder extreme

omstandigheden.
■ Het product is hoog geconcentreerd en maakt lage dosering mogelijk, waardoor het vaatwasmiddel effectief is en

kosten bespaart.
■ Dankzij zijn intensief en krachtig reinigingsmiddel is ENERGY ultra geschikt voor servies, glazen, bestek en kookgerei,

en garandeert het perfecte ontvetting.
■ Om vaat en machines in een goede staat te houden maakt ENERGY ultra een mild afwasproces mogelijk en verlengt

het de levensduur van machines dankzij de speciale formule tegen kalkafzettingen.

Toepassingsgebied
■ Voor alle typen vaatwassers, bijv. tunnels en ééntanksmachines.
■ Geschikt voor elk alkaliën resistent servies en bestek.
■ Niet gebruiken voor servies en bestek van aluminium en zilver.

Ingrediëntenlijst
15-30% EDTA en de zouten daarvan, <5% fosfonaten , polycarboxylaten

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie, zie Veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 712773  1 x 15 L
Artikelnr. 708168  1 x 10 L

pH-waarde 14

Uw vertrouwde partner


