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Kiilto Powder Green
Masinnõudepesuaine

4017 0063

Nõudepesupulber automaatseks nõudepesuks. Tõhus puhastusvõime ja takistab masinas lubjakivi teket.
Rakendused

Nõude automaatseks masinpesuks. Sobib ka laboriseadmete ja -instrumentide puhastamiseks. Sobib
professionaalseks kasutamiseks mõeldud lühikese pesutsükliga nõudepesumasinatele.

Tooteomadused

Keskkonnahoidlik toode, mis peseb nõud säravpuhtaks ja hoiab nõudepesumasina läikiva ja
plekivabana. Granuleeritud pesupulber emulgeerib tõhusalt toidurasvasid ja valgulist mustust. Ennetab
lubjakivi moodustumist. Kareda vee puhul võib vaja minna veepehmendussoola (> 8 ⁰dH). Ei sisalda
fosfaate.

Kasutusjuhend

Laduge nõud pesukorvi määrdunud poolega lahusejoa suunas, nii et juga jõuaks kõikide nõudeni.
Kui vee karedus jääb vahemikku 0–6 ⁰dH, on soovitatav doseering alates 1 g/1 L vett, u. 18 g (pool
korgitäit) /10 L vett.
Pesemistemperatuur u 60–65 ⁰C.
Täiustatud keskkonnahoidlik koostis, mis on tõhus ka pesemistemperatuuril +50⁰C.
Vajadusel võib kasutada temperatuuril +60⁰C.
Võib kasutada leotamisainena.
Doseerimine: 15–20 ml/ 1 L 30–40°C vett.
Leotage nõusid 30 minutit ja peske seejärel tavapäraselt nõudepesumasinas.

Koostis

Toimeaine

Toime

Naatriumkarbonaat

15-30 %

Eemaldab mustuse ja pehmendab vett.

Hapniku baasil valgendaja
(naatriumperkarbonaat)

5-15 %

Pleegitab värvilise mustuse värvituks.

Polükarboksülaat

<5 %

Eemaldab mustuse ja takistab selle kinnitumist.

Fosfonaadid

<5 %

Takistab mustuse tagasisadestumist.

Mitteioonsed pindaktiivsed
ained

<5 %

Niisutab ja emulgeerib mustuse.

Ensüümid
Korrosiooni inhibiitor

Töölahuse pH
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Säilitamine

Säilitada tihedalt suletuna, kuivas ruumis.
Kõlblikkusaeg kolm aastat alates tootmiskuupäevast.

Välimus ja lõhn

Valge pulber.

Tootjariik

SOOME

Kasutamise ja
keskkonna ohutus

Pindaktiivsed ained on biolagunevad, lahtudes heitvee puhastamisel. Teised koostisosad on
keskkonnahoidlikud. Tühje ja loputatud pakendeid saab kasutada kas materjalide või energia
tootmiseks. Transpordipakend on valmistatud pruunist ringlussevõetavast lainepapist.

Pakendi
suurus/Tootekood

Müügiühik
4 x 1,6 kg

Lisateave

Product Code
63219

GTIN
6417964632194

GTIN (müügiühik)
6417964483765

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiiltoclean.com/ee või saatke e-kiri
info.ee@kiilto.com.
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