PROFESJONALNE SYSTEMY MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.

Topmatic Universal Special
NOWY PŁYNNY ŚRODEK DO MYCIA NACZYŃ
Topmatic Universal Special jest uniwersalnym, wysoko stężonym płynnym środkiem do
mycia naczyń, przeznaczonym do wszystkich parametrów wody. Jest częścią innowacyjnej linii
produktów niezawierających NTA, EDTA, fosforanów, ani chloru. Został specjalnie opracowany
w zgodzie z globalnymi wymogami zrównoważonego rozwoju oraz oparty na innowacyjnych
składników wiążących twardość wody.

SPOSÓB UŻYCIA
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Czystość – wysoce skuteczny nawet wobec najbardziej uporczywych zabrudzeń. Zapewnia
olśniewającą czystość.
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Bezpieczeństwo – formuła niezawierająca NTA, EDTA, fosforanów, ani chloru gwarantuje
wysoki standard ekologiczny. Przeźroczyste opakowanie pozwala na łatwą kontrolę poziomu
produktu.
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Wydajność – gwarantuje zadowalające rezultaty po jednym cyklu mycia.

STOSOWAĆ Z URZĄDZENIEM DOZUJĄCYM
ECOLAB

UWAGI SPECJALNE / INFORMACJE

Konsultant Ecolab dostosuje system dozujący
do twoich konkretnych potrzeb związanych
z myciem.

Karta charakterystyki produktu dostępna na
życzenie dla użytkowników profesjonalnych.

1. 		 Przeczytaj szczegółowe informacje
dotyczące stosowania, zamieszczone
w planie higieny oraz na etykiecie
produktu
2. 		 W trakcie stosowania produktu, używaj
odpowiedniej odzieży ochronnej.
3. 		 Jeśli włączy się sygnał alarmowy,
zatrzymaj urządzenie.
4. 		 Ostrożnie wyciągnij rurę ssącą. Odkręć
zamknięcie nowego kanistra, włóż rurę
ssącą i umieść kanister z powrotem
w uchwycie.
Jeśli nie zostało zainstalowane urządzenie
ostrzegające o “pustym opakowaniu”,
regularnie sprawdzaj poziom środka
myjącego, a w razie konieczności wymień
pojemnik.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

W celu uzyskania najlepszych rezultatów
higienicznych, należy stosować nabłyszczacz
Ecolab.
Nie stosować na aluminium i inne miękkie
metale.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Nie mieszać z innymi produktami!
Dalsze instrukcje i informacje dotyczące
bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie oraz
w karcie charakterystyki produktu.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze od 5° do
25°C wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym
opakowaniu.
OPAKOWANIE HANDLOWE
25 kg
SYMBOL
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