
• Beschermt tegen glascorrosie en wolkenvorming
• Effectief tegen proteïne- en zetmeelafzetting
• Voor het verwijderen van koffie-en theevlekken

Vaatwasmachinetabletten

Eco-Clin Tabs-88
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Vaatwasmachinetabletten

Eco-Clin Tabs-88

Omschrijving

Eco-Clin Tabs-88 « 3 in 1 » vaatwasmachinetabletten zijn geschikt voor alle vaatwasmachine bestendig
vaatwerk.  De speciale formule beschermt de glazen tegen glascorrosie en wolkenvorming. In combinatie
met een uitstekende reiniging, verwijderen de tabletten gemakkelijk hardnekkige aanslag, zoals proteïne- en 
zetmeelvlekken. Eco-Clin Tabs-88 vaatwasmachinetabletten zijn zeer effectief tegen koffie- en theevlekken.  

Toepassing

Dosering
Om de beste hygiëneresultaten te verkrijgen, raden wij u volgende doseringen aan :
1 tablet voor elke graad van bevuiling.  Start het Normaal / Universeel programma aan 50°C
(minimum); 65°C voor een sterke bevuiling.  Voor de kleine vaatwassers, (vulcapaciteit minder dan 20 L) 
plaats de Eco-Clin Tabs-88 manueel, zoals hierboven afgebeeld. Indien geen voorwas raden wij aan 1 tablet
te gebruiken. Voor de grote vaatwassers, plaats het tablet rechtstreeks in de wastank.
Naargelang de watertoevoer en de bevuilingsgraad moeten we in dit type vaatwasser een bijkomende
dosering doen (zie tabel hieronder). Voor de machines die na elke wascyclus het water vernieuwen, moet er 
1 tablet na elke cyclus gedoseerd worden. Voor een correcte dosering, gelieve het detergentniveau na te 
kijken.
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Ingrediënten
Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EC betreffende detergentia; ≥ 30% fosfaten; 
≥ 5 - < 15% zuurstofbleekmiddel; < 5% niet-ionogene oppervlakte aktieve stoffen; polycarboxylaten,
fosfonaten.

Veiligheid
Vermijd contact met de ogen, de huid en de kledij. Maak de doos voorzichtig open.
Voor meer informatie, gelieve het etiket of de veiligheidsfiche te raadplegen !

Verpakking
4 kg (200 tabletten)

Opslag
Droog bewaren in de originele verpakking. 
Bewaren onder 30°C


