
BRILLANT ultra 

Geconcentreerd spoelmiddel voor professionele 

afwasmachines – voor middelhard tot hard water 

Samenstelling: 
PULSAR BRILLANT ultra bevat: 15 - 30% niet-ionische 

oppervlakteactieve stoffen. 

pH-waarde : ca. 2 

 

Eigenschappen: 
• Verhoogt de glans van de vaat ; rijk aan oppervlakteactieve stoffen. 

• Bevordert het drogen van de vaat door het water beter te doen 

aflopen. 

• Neutraliseert de alkaliniteit van het waswater met zijn zuursysteem. 

• Voordelig in het gebruik, met een sterk geconcentreerde formule die 

lage doseringen mogelijk maakt. 

• Uiterst doeltreffend in zacht of verzacht water. 

 

Toepassing: 
De bijzondere combinatie  van oppervlakteactieve stoffen zorgt voor 

een uitstekende afloop van het water, waardoor automatisch en 

schitterend glans- en droogeffect wordt verkregen. De alcohol in het 

product versnelt het droogproces, zodat afgewassen vaatwerk sneller 

opnieuw kan worden gebruikt. Het organische zuur in het product heft 

zure en kalkbindende eigenschappen en voorkomt zo de vorming van 

kalkaanslag op de vaat en in de glansspoelzone. 

  

Toepassing en dosering: 
PULSAR BRILLANT ultra Voor alle soorten vaatwasmachines in de 

voedingsector, waaronder ook grote machines met een transportband 

en ééntanks vaatwasmachines; geschikt voor alle alkalibestendige vaat 

en bestek. Niet gebruiken voor vaat of bestek uit aluminium of zilver. 

Geschikt voor afwasmachines met automatische doseersystemen. 

Optimale efficiëntie bij een spoeltemperatuur van ong. 85-90°C. 

Beste resultaten wanneer gebruikt in combinatie met PULSAR 

vaatwasdetergenten. 

(Frankrijk: Product beantwoordt aan de wetgeving inzake 

oppervlaktereinigers die in contact komen met voedingsmiddelen 

(besluit van 08/09/99)). 

 

Dosering: Van 0,1 à 0,4 g/l. 

 

Milieu: 
Dit product is conform de geldende reglementaire voorschriften inzake 

milieubescherming en de biologische afbreekbaarheid van de 

wasstoffen. Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector 

verzamelen. Op eenvoudige aanvraag is de volledige informatie inzake 

milieubescherming beschikbaar. 

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik. Inlichtingenblad 

aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op 

aanvraag verkrijgbaar. 
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