
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ . 

ΥΠΕΡ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

� Καθαριότητα – Εξαιρετική καθαριστική δράση σε µαλακά και µέτρια νερά, ειδικά συστατικά που 

προστατεύουν τα µέταλλα. Αποµακρύνει αποτελεσµατικά τους δύσκολους ρύπους. Η τεχνολογία 

Defoam 2010 εµποδίζει τον σχηµατισµό αφρού στο πλυντήριο, εξασφαλίζοντας πλήρη µηχανική 

δράση και αστραφτερά αποτελέσµατα στα σκεύη.  

� Ασφάλεια – Πρωτοποριακά συστατικά προστατεύουν µέταλλα όπως το αλουµίνιο, τον χαλκό, τον 

µπρούντζο και άλλα µαλακά µέταλλα, κατά την διάρκεια της πλύσης. Η κάψουλα των 4,5 kg στερεού 

απορρυπαντικού σε συνδυασµό µε το δοσοµετρικό σύστηµα Ecoplus Future, εξασφαλίζει τα 

υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας κατά τη λειτουργία.

� Αποδοτικότητα – Καθαρισµός µε ένα πέρασµα εξοικονοµεί χρόνο και κόστος. Η συµπιεζόµενη

συσκευασία µειώνει τον όγκο των απορριµµάτων καθώς και το κόστος απόρριψης και µεταφοράς, 

συµβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ειδικός συνεργάτης σας από την Ecolab θα 

προσαρµόσει το σύστηµα δοσολογίας στις δικές 

σας συγκεκριµένες 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.Τοποθετείτε στην ειδική υποδοχή καινούργια 

συσκευασία προϊόντος όταν ηχήσει το 

προειδοποιητικό σήµα.

4.Απενεργοποιείτε το σύστηµα δοσολογίας 

πατώντας το κουµπί enter.

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.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το 

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον 

επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερµοκρασία µεταξύ 0° και 45° C, 

αποκλειστικά στον αρχικό κλειστό περιέκτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 × 4,5 kg

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα

T 210 6873 700/ F 210 68 13 527      www.ecolab .com

Solid Protect

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ECOPLUS 

FUTURE
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση!

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα υγιεινής, 

συνιστούµε να το χρησιµοποιείτε µαζί µε το στεγνωτικό 

της Ecolab. 


