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Kiilto Konetiskitabletti
Sitruuna
Koneastianpesuaine

50170048

Kiilto Konetiskitabletti Sitruuna pesee astiat kirkkaan puhtaaksi ja pitää huolen astioistasi. Kiilto Konetiskitablettien suolatoiminto
pehmentää veden pesuun paremmin soveltuvaksi ja näin tablettien sisältämät entsyymit pesevät astiat puhtaiksi jo alhaisissa
lämpötiloissa. Tableteissa on astioiden pinnoista huolehtiva lasisuojaominaisuus, joka estää lasien kulumista ja harmaantumista.
Lisäksi ne sisältävät huuhtelukirkasteen, jonka ansiosta astioistasi tulee pesussa kirkkaan puhtaita. Tabletit ovat fosfaatittomia
Käyttökohteet

Soveltuu astioiden konepesuun yli 50 asteen ohjelmissa, joiden minimikesto on 30 minuuttia.

Tuoteominaisuudet

Tabletissa liukeneva kalvo
Fosfaatiton
Lasinsuojaominaisuus
Sisältää kirkastetta
Suolatoiminto pehmentää vettä
Tuotteelle on myönnetty Pohjoismainen Ympäristömerkki
Miellyttävä tuoksu

Käyttö- ja
annostusohje

Poista ylimääräinen ruoka astioista. Täytä astianpesukone ohjeen mukaan. Käytä yksi Kiilto Konetiskitabletti pesua
kohden. Aseta tabletti pesuainelokeroon. Keskikovan ja kovan veden alueilla käytä lisäksi tiskikonesuolaa veden
pehmentämiseksi. Suomessa vesi on yleisesti pehmeää. Kiilto Konetiskitabletit ovat helppokäyttöisiä, sillä niiden
pinnalla oleva kalvo liukenee pesussa, eikä sitä tarvitse poistaa. Kiilto Konetiskitabletti on tehokkaimmillaan 50
°C:een pesussa. Mikäli käytät pikapesuohjelmaa tai astianpesukoneesi on vettäsäästävä, laita tabletti koneen
pohjalle, jolloin se liukenee nopeammin. Käsittele konetiskitabletteja aina kuivin käsin. Kaikki astiat eivät kestä
konepesua. Hopea-, alumiini- ja puuastioita ei suositella pestäväksi koneessa. Käsin maalatut astiat ja kultaukset
haalistuvat konepesussa. Älä pese antiikkista tai haurasta posliinia tai vanhaa lasia koneessa.

Huomioitavaa

Tablettia ei saa käsitellä kosteilla käsillä. Käärettä ei tarvitse poistaa.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Happipohjaiset valkaisuaineet

5-15%

Valkaisee ja poistaa värjäytymiä

Polykarboksylaattia

<5%

Irrottaa likaa

Ionittomia tensidejä

<5%

Alentavat pintajännitystä ja tehostavat mm. hiukkaslian irtoamista

Hajustetta

Muu koostumus

Sisältää myös: Entsyymejä (amylaasi ja proteaasi)
Sisältää proteaasientsyymiä. Voi aiheuttaaa allergisen reaktion.

INCI

SODIUM CITRATE, SODIUM CARBONATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, AQUA, SODIUM POLYACRYLATE, TAED,
FATTY ALCOHOL ALKOXYLATE, PEG-75, SODIUM SILICATE, ACRYLIC COPOLYMER, SODIUM SILICATE, BENTONITE,
SUBTILISIN, PERFUME, AMYLASE, COLORANT

Tuotteen pH

10.9 emäksinen
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Varastointi

Säilytettävä suljetussa pussissa, kuivassa huone lämpötilassa. Säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä.

Ulkonäkö ja tuoksu

Keltavalkoinen tabletti 18g. Hajustettu: sitruuna.

Valmistusmaa

TANSKA

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä
6 x 60 kpl

Lisätietoja

Tuotekoodi
57797

GTIN
6417964577976

Myyntierän GTIN
6417964447972

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.com.
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