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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Το Assert Lemon είναι ένα συµπυκνωµένο απορρυπαντικό, υψηλού αφρισµού, για πλύσιµο σκευών στο χέρι, µε 

ευχάριστο άρωµα λεµόνι. Είναι ιδανικό για το πλύσιµο κατσαρολών, τηγανιών, πήλινων, γυάλινων και όλων των 

πλενόµενων σκευών κουζίνας.  Η ειδική του σύσταση και ο συνδυασµός των τασιενεργών του Assert Lemon, 

γαλακτωµατοποιούν και διαλύουν εύκολα τα λίπη και τις ξεραµένες τροφές. Ξεβγάζεται εύκολα από τα σκεύη, 

αφήνοντας τα καθαρά. 

Εφαρµογή : Για πλύσιµο στο χέρι πιάτων, εξοπλισµού κουζίνας και άλλων σκευών, όπως σκεύη από πορσελάνη, 

γυαλί, ανοξείδωτο, αλουµίνιο, λουστραρισµένες και λακαρισµένες επιφάνειες και πλαστικά υλικά, σε χώρους όπως 

κουζίνες, καντίνες, εστιατόρια, κρεοπωλεία και αρτοποιεία. 

�Καθαριότητα : Συνδυάζει την εύκολη αποµάκρυνση των λιπαρών ρύπων και το εύκολο ξέβγαλµα, αφήνοντας τα 

σκεύη και τις επιφάνειες, αστραφτερά καθαρές.

�Ασφάλεια: Η σύσταση του δεν φθείρει τις επιφάνειες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες µίας 

κουζίνας.

�Αποδοτικότητα: Ο ελεγχόµενος αφρισµός και το εύκολο ξέβγαλµα µειώνουν την κατανάλωση του νερού.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Συµβουλευτείτε το πλάνο καθαρισµού και την 

ετικέτα του προϊόντος για λεπτοµερείς οδηγίες 

χρήσης.

2. Αραιώστε 8-12 ml Assert Lemon σε 10 L χλιαρού 

νερού. Σε περίπτωση δύσκολων ρύπων, πιθανών να 

χρειάζεται αύξηση της δοσολογίας. Για γενικό 

καθαρισµό αραιώστε 25ml σε 10 L νερού.

3. Αποµακρύνετε από τα σκεύη τα υπολείµµατα των 

τροφών. Εµβαπτίστε τα σκεύη που θα πλυθούν και 

αφήστε τα να µουλιάσουν. Τρίψτε τα σκεύη µε ένα 

σφουγγάρι ή µία βούρτσα.

4. Αποµακρύνετε τα σκεύη και ξεπλύνετε µε καθαρό 

χλιαρό νερό. Αφήστε να στεγνώσουν στον αέρα και 

αποθηκεύστε τα σε ένα κατάλληλο µέρος.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να πλύνετε τα σκεύη µε αποδοτικό τρόπο, να 

εξοικονοµήσετε νερό και ενέργεια και να 

προστατεύσετε το περιβάλλον, µην χρησιµοποιείτε 

τρεχούµενο νερό, αλλά βυθίστε τα σκεύη σε µία λάντζα 

µε την κατάλληλη συγκέντρωση προϊόντος. Μπορείτε 

να πλένετε µε αποδοτικό τρόπο, χωρίς την δηµιουργία 

υπερβολικού αφρού.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση!

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον 

επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

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

Χαρτοκιβώτιο 2 x 5 L

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα

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

Assert Lemon


