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 PROFESSIONELE VAATWAS SYSTEMEN 
 SCHOON. VEILIG. EFFICIËNT. 

Apex Presoak
VOORWEEKMIDDEL VOOR BESTEK
 SCHITTEREND BESTEK VOOR EEN GOEDE EERSTE INDRUK 

     Effi ciëntie doet ertoe:  verlaagt de algemene vaatwaskost door het herwassen te 
verminderen.  

     Veiligheid doet ertoe : eenvoudig in gebruik en hervulbaar. Veilig huidcontact. Kleur- 
en vormgecodeerd, mengen is onmogelijk. Lichtgewichtverpakking. 

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

     Prestaties doen ertoe : verwijdert effectief de opgebouwde fi lm op bestek. 

     

     

     

     

     

 GEBRUIKSAANWIJZING   VOOR GEBRUIK MET DE ECOLAB APEX 
PRESOAK DISPENSER   
Uw Ecolab specialist past het 
doseersysteem aan aan uw specifi eke 
reinigingsvereisten.
  1   Check het hygiëneplan en productetiket 

voor gedetailleerde gebruiksinformatie. 
 2   Plaats de voorweekbak onder de 

dispenser. Druk op de knop en laat los 
zodat de bak volledig gevuld wordt. 

 3   Week het bestek 10-30 minuten in een 
warme oplossing, afhankelijk van het 
bevuilingsniveau. 

 4   Plaats het bestek in de korf en was het 
af in de vaatwasser. 
BIJVULLEN VAN DE DISPENSER

 5   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 Presoak. 

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

 7   Bijvullen van de dispenser 
 8   Verwijder de plastic folie met het restafval.                 

   OPMERKINGEN 
 Tafelgerei laten weken in water of 
met manueel detergent is ineffi ciënt. 
De alkaliën en enzymen van Apex 
Presoak breken voedsel-, zetmeel- en 
proteinefi lmen af die de vaatwasmachine 
alleen niet krijgt afgebroken.
 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 
gesloten verpakking. 

 VERPAKKINGSGROOTTE 
 3 x 1,8 kg blok 
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