CURAT. SIGUR. EFICIENT.

Apex Presoak
DETERGENT DE PRE-INMUIERE SOLID PENTRU
SPALAREA IN MASINA A TACAMURILOR
TACAMURI IMPECABILE PENTRU A FACE O IMPRESIE POTRIVITA
Performant: Inlatura cu eficienta pelicula acumulata pe tacamuri. Curata argintaria.
Eficient: Scade costurile generale de spalare in masina prin reducerea nevoii de a repeta
spalarea.
Sigur: Usor de manevrat si reumplut. Sigur la atingere Respecta codul culorilor pentru a
evita amestecarea cu alte produse. Greutate mica.
Durabil: Ambalarea produsului redusa cu 95%. Transport redus cu 70%.

INSTRUCTIUNI DE UTIILIZARE
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PENTRU UTILIZAREA CU
DOZATORUL
ECOLAB
APEX
PRESOAK
Specialistul dumneavoastra Ecolab va
regla sistemul de dozare pentru nevoile
dumneavoastra de curatare specifice.
Pentru obtinerea celor mai bune rezultate
de igiena va rugam de asemenea sa
utilizati impreuna cu detergentii de
masina Apex si produsele de preinmuiere Apex.
1 Verificaţi fisa cu date de securitate
pentru sfaturi legate de siguranta si
planul de igiena si eticheta de produs
pentru informatii detaliate de utilizare.
2 Plasati cuva de pre-inmuiere sub
dozator. Apasati pe buton pentru a doza
detergentul si umpleti cu apa.
3 Inmuiati tacamurile in solutie calda
pentru cel putin 10 – 30 minute in functie
de nivelul de murdarie. Pentru curatarea
ustensilelor din argint, asezati o folie din
aluminiu la partea de jos a cuvei de preinmuiere.
4 Asezati tacamurile in suport si spalati
in masina de spalat vase.
REUMPLERE
5 Verificati nivelul produsului zilnic si
reumpleti daca este necesar. Nu trebuie
sa asteptati pana cand rezervorul este
complet golit, deoarece este suficient loc
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pentru 1,5 pachete de Apex Presoak in
rezervor.
6 Inlaturati folia de plastic.
7 Reumpleti dozatorul
8 Aruncati folia de plastic.
INFORMATII / NOTE SPECIALE
Alcalinitatea si enzimele din Apex
Presoak descompun stratul de murdarie
din amidon si proteine pe care spalarea in
masina de vase nu il poate inlatura.
Numai pentru uz profesional!
CURATAREA TACAMURILOR DIN
ARGINT
Reda stralucirea initiala a argintariei,
Apex Presoak inlatura stratul de
coroziune in siguranta si cu usurinta.
MASURI DE SIGURANTA
Pentru mai multe informatii si
instructiuni de siguranta, consultati
eticheta produsului si fisa cu date de
securitate.
DEPOZITARE
Depozitati la o temperatura intre 0°C si
40°C, doar in recipientul original inchis.
AMBALARE
Pachete de 3 x 1.8 kg

