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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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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.

Poederpatroon voor professionele vaatwassers
■ Veilig & gemakkelijk ■ Voor zacht/normaal water ■ Uiterst efficiënt

Productprofiel
■ ENERGY unipilot is geschikt voor alle soorten water en uiterst efficiënt, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
■ ENERGY unipilot bereikt gelijkmatige resultaten zonder verdere behandeling met op chloor gebaseerde

bleekmiddelen die koffie- en theevlekken verwijderen.
■ Dankzij het samenspel van systemen die corrosie en schuimvorming tegengaan zorgt ENERGY unipilot voor een

langere levensduur en bespaart het kosten.
■ ENERGY unipilot bevat weinig fosfaten en is dankzij zijn gesloten en compacte patroonsysteem veilig en gemakkelijk

te hanteren.

Toepassingsgebied
■ Voor toepassing in commerciële/professionele vaatwassers.
■ Niet gebruiken voor aluminium en ENERGY unipilot niet mengen met andere chemicaliën.
■ De effectiviteit van ENERGY unipilot is optimaal op 55 – 60°C.
■ Niet aanbevolen voor de handafwas.
■ Controleer de verdraagbaarheid van het materiaal alvorens het te gebruiken voor servies en bestek met versiering.
■ Speciaal afgestemd op het verdeelsysteem “PULSAR PILOT”.

Ingrediëntenlijst
15-30% fosfaten, <5%niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen, 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. 712812  4 x 4,5 kg

pH-waarde 1 % 13

Uw vertrouwde partner


