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ΣΤΕΡΕΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Solid Clean H
ΣΤΕΡΕΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Το Solid Clean H είναι ένα καινοτόμο, υπερσυμπυκνωμένο, αλκαλικό στερεό απορρυπαντικό πλυντηρίου, για χρήση σε σκληρό και 
πολύ σκληρό νερό. Με αποδεδειγμένη καθαριστική δράση και εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον, το Solid Clean H 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 Solid Clean H χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα δοσομέτρησης Ecoplus Future το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργιά 
της πλύσης σας και ελέγχει επίσης τους βασικότερους παράγοντες για την εξοικονόμηση πολύτιμων αγαθών όπως το νερό και η 
ενέργεια. 

Καθαριότητα – Εξαιρετικά αποτελεσματικό με τη σκληρότερη βρωμιά, ακόμη και σε στεγνούς λεκέδες από τσάι και καφέ. 
Εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων και παρέχει αστραφτερά καθαρά αποτελέσματα. 

Ασφάλεια – Η φόρμουλα χωρίς NTA, EDTA, φωσφορικά και χλώριο, εγγυάται υψηλά οικολογικά πρότυπα. Σε συνδυασμό με 
το Ecoplus Future, η μονάδα δοσολογίας με κάψουλα των 4,5 kg στερεού απορρυπαντικού, εξασφαλίζει τα υψηλότερα δυνατά 
επίπεδα ασφάλειας κατά τη λειτουργία. Το συμπιεζόμενο Αναδιπλούμενο Πακέτο μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων καθώς και 
το κόστος απόρριψης και μεταφοράς, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.

Αποδοτικότητα – Καθαρισμός με ένα πέρασμα εξοικονομεί χρόνο και κόστος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ειδικός συνεργάτης σας από την Ecolab θα προσαρμόσει 
το σύστημα δοσολογίας στις δικές σας συγκεκριμένες 
ά  θ ύ  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Nordic Swan είναι ένα ανεξάρτητο πολυεθνικό σύστημα 
περιβαλλοντικής σήμανσης, το οποίο θεσπίστηκε από το 
Σ δ β ό Σ β ύλ  Υ ώ   έ  ή 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ECOPLUS 
FUTURE

ανάγκες καθαρισμού. 

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.Ξαναγεμίζετε το δοχείο με το προϊόν όταν ηχήσει το 
προειδοποιητικό σήμα.

4.Απενεργοποιείτε το σύστημα δοσολογίας πατώντας το 
κουμπί enter.

5 Απομακρύνετε την άδεια κάψουλα

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.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 
χρήση!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας  5.Απομακρύνετε την άδεια κάψουλα.

6.Συμπιέζετε και πετάτε την άδεια κάψουλα.

7.Παίρνετε μία καινούρια κάψουλα από το κουτί.

8.Αφαιρείτε το πώμα από την κάψουλα.

9.Τοποθετείτε την κάψουλα με το άνοιγμα προς τα κάτω 
μέσα στη μονάδα δοσολογίας.

10.Ενεργοποιείτε το σύστημα δοσολογίας πατώντας το 
κουμπί enter.

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 κλειστό περιέκτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4 × 4,5 kg
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