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ΠΛΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΣ 
ΑΠΟΡΡΥ

Πλήρες Ουδέτερο ενζυμα

� Πολύ ισχυρή φόρμουλα
� Βέλτιστα αποτελέσματα� Βέλτιστα αποτελέσματα
� ∆ιαλύει λίπος, λαδιές κ
δράση (σάλτσα, καφές, α
� ∆ίνει λευκότητα στα λε
καθαριότητας που διαρκε
� Ιδιαίτερα ‘’ασφαλές’’ στ
� Κατάλληλο για όλα τα π

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Ecobrite Super Silex Liquid
είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ιματισμού
πολυεστέρας,βαμβακερά,πολυεστέρας/βαμ
βακερά, ακρυλικό, λινά, βισκόζη,
λίκρα (όχι κατάλληλο για μάλλινα & μετάξι)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το προϊόν προο
για επαγγελματι

∆ελτίο ∆εδομένω
στον επαγγελματ
ζητηθεί.
Για περισσότερες

Θερμοκρασίες : 30-90 °C

Το Ecobrite Super Silex Liquid είναι 
σχεδιασμένο για αυτόματη δοσολόγηση και 
πρέπει να χρησιμοποιείται με δοσομετρητή 
πλυντηρίων Ecolab.

Για περισσότερες
ασφάλειας, συμβ
συσκευασίας και 
Ασφαλείας.

Τιμή pH: (100%)

5 6 7
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Συνιστώμενη δοσολογία 10 - 30 ml/kg 
στεγνού ιματισμού ανάλογα με το
επίπεδο του ρύπου & την σκληρότητα του 
νερού.
Ο ειδικός συνεργάτης σας από την Ecolab θα 
εγκαταστήσει και θα προσαρμόσει το 
Σύστημα Επαγγελματικού Καθαρισμού

5 6 7

Σύστημα Επαγγελματικού Καθαρισμού 
Ιματισμού στις δικές σας ανάγκες πλυσίματος. 
. 

Super Silex Liquid

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ECOBRITE
ΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
ατικό υγρό απορρυπαντικό με άρωμα.

α για την απομάκρυνση βαρύ ρύπου
α ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίεςα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
και πρωτεϊνικούς ρύπους με την ενζυματική του
αυγό, αίμα)
ευκά και έχει ένα άρωμα φρεσκάδας &
εί.
τον ιματισμό εξαιτίας του ουδέτερου pH
πλυντήρια ρούχων

ορίζεται αποκλειστικά 
ική χρήση!

ν Ασφαλείας παρέχεται 
ία χρήστη εφόσον 

ς πληροφορίες και οδηγίες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται μόνο στον αρχικό 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20 kg

ς πληροφορίες και οδηγίες 
ουλευτείτε την ετικέτα της 
το ∆ελτίο ∆εδομένων 

περιέκτη. 
Να διατηρείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 
5 oC και 40 oC.
.

8 9 10 118 9 10 11

Ecolab A.E.

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


