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Jauhemainen koneastianpesuaine astioiden koneelliseen pesuun. Erittäin hyvä pesuteho ja kompleksointikyky.

4017 0063

Käyttökohteet Astioiden koneelliseen pesuun, myös laboratoriovälineiden pesuun. Soveltuu käytettäväksi myös
nopeissa suurtalouskoneissa.

Tuoteominaisuudet Ympäristömyötäinen tuote pesee astiat ja koneen tahrattoman puhtaiksi ja hohtavan kirkkaiksi.
Pesujauhe emulgoi erittäin hyvin rasvaa ja valkuaista sekä estää kalkkisaostumien syntymisen. Kovissa
vesissä (yli 8 °dH) vedenpehmennyssuolan käyttäminen voi olla tarpeen. Ei sisällä fosfaattia.

Käyttö- ja
annostusohje

Astiat asetetaan pesukoriin likainen puoli pesusuihkuja kohti siten, että kaikki astiat ovat suihkun
ulottuvilla.

Ohjeannostus astioiden pesussa alkaen 1,0 g / litra, n. 18 g / 10 l vettä (noin puolitulpallista/kone)
vedenkovuuden ollessa 0-6 °dH.
Pesu suoritetaan noin 60 - 65 °C lämpötilassa.
Uudistettu ympäristö- ja käyttäjäystävällinen koostumus on tehokas jo +50 °C lämpötilassa.
Soveltuu tarvittaessa myös 60 °C lämpötilaan.

Voidaan käyttää myös astioiden ruokalian liotukseen, 15 – 20 ml/1 l 30 - 40 °C vettä. Astioita liotetaan
noin 30 min, jonka jälkeen pestään normaalisti astianpesukoneessa..

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Natriumkarbonaattia 15-30 % Hajottaa likaa ja pehmentää vettä

Happipohjaiset
valkaisuaineet

5-15 % Valkaisee värillisiä saostumia.

Polykarboksylaattia <5 % Dispergoi likaa ja estää saostumien muodostumista.

Fosfonaatteja <5 % Estää saostumien muodostumista

Ionittomia tensidejä <5 % Kostuttaa ja emulgoi likaa.

Entsyymejä

Korroosionestoainetta

Käyttöliuoksen pH 11.0 emäksinen

Varastointi Säilytettävä kuivassa paikassa tiiviisti suljettuna. Säilyy 3 vuotta valmistuspäivästä.

Ulkonäkö ja tuoksu Valkoinen jauhe

Kiilto Powder Green
Koneastianpesuaine
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Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Tensidit ovat jätevedenpuhdistuksessa biologisesti nopeasti hajoavia. Muut raaka-aineet ovat
ympäristömyötäisiä. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana.
Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, ruskeaa aaltopahvia.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

4 x 1,6 kg 63219 6417964632194 6417964483765

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