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Kiilto Powder Green
Maskindiskmedel

4017 0063

Maskindiskmedel i pulverform för maskindiskning. Mycket god diskeffekt och komplexeringsförmåga.
Användningsområde

För maskindiskning., även för tvätt av laboratorieinstrument. Kan även användas i snabba
storköksdiskmaskiner.

Egenskaper

Den miljövänliga produkten diskar diskgodset och maskinen fläckfria och skinande rena. Pulvret
emulgerar fett och protein mycket effektivt och förebygger kalkavlagringar. I hårt vatten (över 8 °dH)
kan det behövas mjukgörande diskmaskinssalt. Innehåller inga fosfater.

Bruksanvisning

Placera diskgodset i diskkorgen med den smutsiga sidan mot diskstrålen så att allt diskgods träffas av
strålen.
Rekommenderad dosering vid diskning från 1,0 g/liter, ca 18 g/10 l vatten (ung. en halv kork per
maskin) då vattnets hårdhet är 0–6 °dH.
Diskning utförs i en temperatur om cirka 60–65 °C.
Den förnyade, miljö- och användarvänliga sammansättningen är effektiv redan i +50 °C.
Kan vid behov även användas i 60 °C.
Kan även användas som blötläggningmedel för lösgöring av smuts, 15 – 20 ml/1 l 30 - 40 °C vettä.
Diskgodset blötläggs ungefär 30 minuter, varefter normal diskning i diskmaskin.

Sammansättning

Den aktiva substansen

Effekt

Natriumkarbonat

15-30 %

Bryter ned smuts och mjukgör vattnet

Syrebaserade blekmedel
(natriumperkarbonat)

5-15 %

Bleker färgade avlagringar.

Polykarboxylat

<5 %

Dispergerar smuts och förebygger avlagringar.

Fosfonater

<5 %

Förebygger avlagringar

Nonjoniska ytaktiva medel

<5 %

Fuktar och emulgerar smuts.

Enzymer
Korrosionsinhibitor

Brukslösningens pH

11.0 alkalisk

Förvaring

Förvaras torrt i väl försluten förpackning. Hållbarhetstid 3 år från tillverkningsdatumet.

Utseende och doft

Vitt pulver
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Tillverkningsland

FINLAND

Användnings- och
miljösäkerhet

Tensiderna är snabbt biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är
miljövänliga. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas.
Transportförpackningarna är av återvinningsbar, brun wellpapp.

Förpackningsvolym / Försäljningsparti
Produktkod

4 x 1,6 kg

Ytterligare
information

Produktkod

63219

GTIN

6417964632194

GTIN
(försäljningsparti)
6417964483765

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.com/se
eller genom att kontakta vår kundtjänst på asiakaspalvelu@kiilto.com.
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