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 PROFESSIONELE VAATWAS SYSTEMEN 
 SCHOON. VEILIG. EFFICIËNT. 

Apex Pot and Pan Soak
POT- EN PAN VOORWEEKMIDDEL
 STOP MET HERWASSEN. START MET VOORWEKEN. 

     Effi ciëntie doet ertoe:  optimale verbruikskost . 100% verbruik van het product, 
minimale stockageruimte en lange levensduur. 

     Veiligheid doet ertoe : eenvoudig in gebruik en hervulbaar. Kleur- en vormgecodeerd. 
Veilig huidcontact. 

     Duurzaamheid doet ertoe : tot 95% minder verpakking en tot 70% minder transport. 

     Prestaties doen ertoe : verwijdert hardnekkige vlekken en bevuiling, tot zelfs zwarte 
koolstofafzettingen op het servies toe. 

     

     

     

     

 GEBRUIKSAANWIJZING   VOOR GEBRUIK MET DE ECOLAB APEX 
POT AND PAN SOAK DISPENSER
Uw Ecolab specialist past het 
doseersysteem aan aan uw specifi eke 
reinigingsvereisten.
  1   Check het hygiëneplan, SDS en 

productetiket voor gedetailleerde 
gebruiksinformatie. 

 2   Druk op de knop zodat de wasbak 
volledig gevuld is met voorweekmiddel 
en water. De reinigingsoplossing krijgt 
een oranje kleur. 

 3   Dompel het servies met de afzettingen 
volledig onder en laat 15-20 minuten 
inwerken. 

 4   Verwijder het servies en plaats het in de 
vaatwaskorf. Niet naspoelen. 

 5   Laat de korf door de vaatwasser gaan 
om af te wassen. 

 6   Check het productniveau dagelijks en vul 
bij indien nodig. U hoeft niet te wachten 
tot het reservoir volledig leeg is, want 
er is plaats voor 1,5 blok Apex Pot & Pan 
Soak. 

 7   Verwijder de plastic folie van het 
detergentblok en vul de dispenser bij. 

 8   Bijvullen van de dispenser                 

 OPMERKINGEN 
 Uw operatie is gemaakt om potten en 
pannen door de vaatwasser te laten gaan. 
Ze bespaart u tijd en arbeid. Herwassen 
is tijdrovend en duur. Verwijder vette, 
ingebakken bevuiling in één keer in de 
vaatwasmachine, door vooraf de vaat in te 
weken in Apex Pot & Pan Soak.
 Uitsluitend voor professioneel gebruik.   

 VEILIGHEID 
 Raadpleeg het productetiket en 
veiligheidsinformatieblad voor meer 
informatie en veiligheidsinstructies. 

 OPSLAGCONDITIES 
 Bewaren tussen 0 en 40 °C in de originele 
verpakking. 

 VERPAKKINGSGROOTTE 
 3 x 2,27 kg blok 
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