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ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ/ΠΟΤΗΡΙΩΝ
Το Toprinse Clean είναι ένα ουδέτερο στεγνωτικό για το ξέπλυμα, σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί το χρόνο που χρειάζονται τα 
επιτραπέζια σκεύη για να στεγνώσουν, αφήνοντας τα εκθαμβωτικά καθαρά. Το Toprinse Clean περιέχει υψηλής απόδοσης υλικά 
αδιαβροχοποίησης, καταργώντας την ανάγκη για επιπλέον χειρονακτικό στέγνωμα. 

Με αποδεδειγμένη καθαριστική δράση και εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον, το Toprinse Clean έχει πιστοποιηθεί από το 
Nordic SWAN  ως οικολογικό προϊόν, καθώς πληρεί τα κριτήρια των οικολογικών απαιτήσεων για την επιλογή των πρώτων υλών 
και των υλικών συσκευασίας. Το Toprinse Clean χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα δοσομέτρησης Ecoplus Future το 
οποίο ρυθμίζει τη λειτουργιά της πλύσης σας και επίσης ελέγχει τους βασικότερους παράγοντες για την εξοικονόμηση πολύτιμων 
αγαθών όπως το νερό και η ενέργεια. 

Καθαριότητα- Εξασφαλίζει εκθαμβωτικά και αστραφτερά επιτραπέζια σκεύη. 

Ασφάλεια- Η επιλογή των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας εξασφαλίζει υψηλά οικολογικά πρότυπα.

Αποδοτικότητα- Καταργεί την ανάγκη για επιπλέον χειρονακτικό στέγνωμα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1.Συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το πλάνο 
υγιεινής για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.

2.Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όταν 
χειρίζεστε το προϊόν. 

3.Αν ηχήσει το προειδοποιητικό σήμα σταματήστε το 
πλυντήριο.

4.Αφαιρέστε με προσοχή το σωλήνα αναρρόφησης. 
Ξεβιδώστε το πώμα από το καινούριο δοχείο, εισάγετε το 
σωλήνα αναρρόφησης και τοποθετείστε το δοχείο στη βάση 
του.

5.Αν δεν έχει εγκατασταθεί σύστημα ειδοποίησης, ελέγχετε 
το επίπεδο του ενισχυτικού καθημερινά και ανανεώνετε τα 
δοχεία όποτε είναι απαραίτητο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 
χρήση!

Για χρήση με τις μονάδες δοσολογίας της Ecolab. Για να 
επιτύχετε αποτελέσματα εκθαμβωτικά και χωρίς στίγματα, με 
την καλύτερη υγιεινή, χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε 
συνδυασμό με απορρυπαντικό πλυντηρίου  Ecolab.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία 
χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Να μην αναμιγνύεται με κανένα άλλο προϊόν!

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 
συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2×5 L δοχεία ανά χαρτοκιβώτιο.

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527    www.ecolab .com

Toprinse Clean 

Το Nordic Swan είναι ένα ανεξάρτητο
πολυεθνικό σύστημα περιβαλλοντικής
σήμανσης, το οποίο θεσπίστηκε από
το Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών
που έχει στενή συνεργασία με το
σύστημα “Flower” του EU Ecolabel και
εγγυάται συγκεκριμένα περιβαλλοντικά
πρότυπα. Ο σκοπός του SWAN είναι
να παρέχει πληροφορίες στους
καταναλωτές, ώστε να μπορούν να
κάνουν την καλύτερη περιβαλλοντικά
επιλογή προϊόντων.


