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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΥΠΕΡ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ 

ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΝΕΡΑ
Το Solid Power XL είναι ένα πρωτοποριακό, υπερ-συµπυκωµένο αλκαλικό απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων, για 

χρήση σε µαλακά νερά (<10 οdH). Το Solid Power XL έχει σχεδιαστεί µε πρωτοποριακές πρώτες ύλες, σύµφωνα µε 

την παγκόσµια ανάγκη για βιωσιµότητα.
�Καθαριότητα – Εξαιρετικές απολιπαντικές ιδιότητες. Αποµακρύνει τις επικαθήσεις αµύλου. Αστραφτερή 

καθαριότητα. 

�Ασφάλεια – H φόρµουλα του δεν περιέχει ΝΤΑ, ΕDTA και φωσφορικά, συµβάλλοντας στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Τα ειδικά συστατικά του εµποδίζουν το χάραγµα των ποτηριών. Η ελαφριά κάψουλα των 4,5Kg µε 

τη συσκευή ΕCOPLUS FUTURE VBRi, εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η συσκευασία της κάψουλας που 

διπλώνει εύκολα µειώνει τα απορρίµµατα, τα έξοδα απόρριψης και το κόστος µεταφοράς, συµβάλλοντας στην 

προστασία του περιβάλλοντος.

�Αποδοτικότητα – Kαθαρισµός µε ένα πέρασµα για µείωση κόστους και χρόνου. Η υπερ-συµπυκνωµένη 

φόρµουλα παρέχει το πιο ανταγωνιστικό κόστος χρήσης.

Solid Power XL

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο ειδικός της Ecolab θα ρυθµίσει την δοσολογία 

σύµφωνα µε τις δικές σας ανάγκες 

1. Συµβουλευτείτε το πλάνο υγιεινής και την ετικέτα του 

προϊόντος για αναλυτικές πληροφορίες.

2. Φορέστε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

όταν χειρίζεστε το προϊόν

3. Όταν χτυπήσει ο συναγερµός της συσκευής, 

τοποθετήστε καινούρια κάψουλα

4. Κλείστε το σύστηµα δοσοµέτρησης πιέζοντας το 

κουµπί «ENTER»

5. Βγάλτε την άδεια κάψουλα

6. Πιέστε την άδεια κάψουλα για να διπλώσει και 

απορρίψτε την

7. Πάρτε µία καινούρια κάψουλα

8. Βγάλτε το καπάκι από την καινούρια κάψουλα

9. Τοποθετήστε την κάψουλα στην συσκευή, µε το 

άνοιγµα προς τα κάτω  

10. Ανοίξτε το σύστηµα δοσοµέτρησης πιέζοντας το 

κουµπί «ENTER».

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση.

Για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιείστε το προϊόν 

σε συνδυασµό µε στεγνωτικά της Ecolab. Να µην 

χρησιµοποιείται σε αλουµίνιο και άλλα µαλακά 

µέταλλα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το 

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να 

διατηρείται σε θερµοκρασία από 0oC έως 40οC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4X4,5 Kg

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα –

Ελλάδα

T +30 210 6873 700/ F +30 210 68 13 527      

www.ecolab .com

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ECOLAB ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ

Η δοσολογία θα ρυθµιστεί σύµφωνα µε το επίπεδο των 

ρύπων, την σκληρότητα του νερού, τις συνθήκες 

πλύσης και τις διαδικασίες καθαρισµού.


