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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Το Topmatic Plus δοσολογείται στον κάδο του πλυντηρίου µε την βοήθεια αυτόµατης δοσοµετρικής

αντλίας. Η ειδική του σύσταση, αποµακρύνει και τους πιο δύσκολους ρύπους από τα σκεύη, 

εξασφαλίζοντας άριστα αποτελέσµατα µε ένα πέρασµα από το πλυντήριο. Αυτό εξοικονοµεί χρόνο και 

κόστος (νερό, ενέργεια). Περιέχει λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το ενεργό χλώριο εξασφαλίζοντας 

λεύκανση των σκευών που έχουν ρύπους από τσάι και καφέ. Είναι κατάλληλο για χρήση σε σκεύη από 

πορσελάνη, γυαλί, πλαστικό και ανοξείδωτα.

�Καθαριότητα : Εξαιρετική καθαριστική και λευκαντική δράση σε ρύπους από καφέ, τσάι.

�Αποδοτικότητα: Περιέχει ενεργό χλώριο.

�Ασφάλεια: Αντιδιαβρωτική προστασία

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΗΣ 

ECOLAB 

Ο ειδικός συνεργάτης σας, από την Ecolab, θα 

εγκαταστήσει και θα προσαρµόσει το σύστηµα 

δοσολογίας στις δικές σας ανάγκες 

πλυσίµατος.

1.Συµβουλευτείτε το πλάνο καθαρισµού και την 

ετικέτα του προϊόντος για λεπτοµερείς οδηγίες 

χρήσης.

2.Όταν χειρίζεστε το πυκνό προϊόν, φοράτε τον 

κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό.

3. Αν ηχήσει ο συναγερµός, σταµατήστε το 

πλυντήριο.

4.Με προσοχή βγάλτε τον σωλήνα 

αναρρόφησης από το άδειο δοχείο. Ξεβιδώστε 

το πώµα από το καινούργιο δοχείο, εισάγετε 

τον σωλήνα και τοποθετήστε το προϊόν στην 

θέση του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηχητικός 

συναγερµός για το άδειασµα του δοχείου, 

ελέγχετε τακτικά την στάθµη του προϊόντος στο 

δοχείο και αλλάζετε µε καινούργιο δοχείο, όταν 

είναι απαραίτητο.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση!

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα 

υγιεινής, συνιστούµε να το χρησιµοποιείτε µαζί 

µε το στεγνωτικό της Ecolab. 

∆εν συνίσταται η χρήση του σε σκεύη από 

αλουµίνιο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες 

ασφάλειας, συµβουλευτείτε την ετικέτα της 

συσκευασίας και το ∆ελτίο ∆εδοµένων 

Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες µεταξύ 0° και 

40° C, αποκλειστικά στον αρχικό κλειστό

περιέκτη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο 25kg

Ecolab A.E.
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