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KONEASTIANPESUAINEET AMMATTIKÄYTTÖÖN.
PUHDAS. TURVALLINEN. TEHOKAS.

Trump XL Special
NESTEMÄINEN
KONEASTIANPESUAINE
Trump XL Special on emäksinen, nestemäinen koneastianpesuaine kaikkiin
vesiolosuhteisiin. Tuote on osa Ecolabin uutta innovatiivista koneastianpesuainesarjaa,
joka ei sisällä NTA:ta, EDTA:ta, fosfonaatteja tai klooria.

n Puhdas - Erittäin tehokas koneastianpesuaine, joka takaa säihkyvän puhtaustuloksen.

n Turvallinen - Ei sisällä NTA:ta, EDTA:ta, fosfaattia ja klooria. 

n Tehokas - Puhdistaa hellävaraisesti vahingoittamatta astioita tai välineitä.

 

 

 

KÄYTTÖOHJEET
KÄYTETTÄVÄKSI VAIN ECOLAB
ANNOSTELIJAN KAUTTA
Ecolab piiripäällikkösi säätää annostuksen
asiakaskohtaisesti mm. astianpesukoneen
teknisen kunnon ja paikallisten
vesiolosuhteiden mukaan.
1  Tutustu tuotteen etikettiin ja 

hygieniasuunnitelmaan.
2 Käytä sopivia suojaimia käsittellessäsi 

tuotetta.
3 Sammuta kone, kun kone hälyttää 

pesuaineen loppumisesta.
4 Irrota korkki uudesta astiasta ja laita 

annostelijan imuletku uuteen astiaan ja 
aseta astia paikalleen. Jos astianpesukone 
ei hälytä pesuaineen loppumisesta tarkista 
aineiden riittävyys säännöllisesti ja vaihda 
uuteen astiaan tarvittaessa.

LISÄTIETOJA
Ennen ensimmäistä käyttöä, huuhtele aina 
ensin annostelu- ja imuletkut puhtaalla 
vedellä, jotta mahdollisesti keskenään 
epäsopivat aineet eivät pääse sekoittumaan ja 
tukkimaan letkustoja.
Ei saa käyttää alumiinille tai muille pehmeille 
metalleille.
Pese täysiä koneellisia aina kun mahdollista. 
Vältä yli- tai aliannostelua. Pese alhaisimmassa 
lämpötilassa, jolla saadaan hygieeninen 
lopputulos. Huuhtele tyhjä pakkaus ja hävitä 
pakkaus kierrättämällä se kovana muovina.
pH kons. 100% 13 - 13.9, pH käyttöliuos 
11.5. pH on suuntaa-antava, annostusta 
muuttamalla tuotteen käyttöliuoksen pH 
arvoa voidaan säädellä.

TURVALLISUUS
Lisätiedot ja turvallisuusohjeet: katso        
tuote-etiketti ja käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI
Säilytyslämpötila 0 - 40°C. Säilytys suljettuna 
alkuperäisastiassa.

PAKKAUSKOKO
12 kg
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     ANNOSTUS
    Normaaliannostus: alkaen 0,4 g/vesilitra                   

Annostelu tapahtuu automaattisen 
annostelulaitteen avulla.Tarvittava annostus 
vaihtelee mm. astianpesukoneen teknisen 
kunnon ja paikallisten vesiolosuhteiden 
mukaan. Ecolabin asiantuntija säätää 
annostuksen asiakaskohtaisesti ja opastaa 
astiahuollon prosessissa, jotta prosessin 
kokonaiskustannukset voidaan minimoida.
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