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Professioneel onderhoudsProduct
cleAn. sAfe. efficient.

Assure Powder
InweekProduct voor zIlver en 
roestvrIjstAAl
Assure Powder is een innovatief zeer hoog geconcentreerd inweekproduct voor 
effectief verwijderen van vuil op zilver en roestvrij staal bestek. Assure Powder 
verwijdert hardnekkige vlekken van bestek en herstelt glans aan zilver (bestek, borden, 
theepotten enz.) door het verwijderen van doffe aanslag. Gemakkelijk te doseren. Assure 
Powder bevat geen gevaarlijke chemische stoffen waardoor er een veiligere omgeving 
voor het personeel ontstaat.

n clean - Het krachtige product lost zelfs de hardnekkigste bevuiling op zoals 
aangekoekte voedingsmiddelen. Herstelt de glans van zilver, bestek en keukengerei.

n safe - speciale formule voor zilver en roestvrijstaal. verhoogde veiligheid voor het 
personeel.

n Efficient - Goede formule zorgt voor betere reinigingsresultaten en het verlaagt 
de vaatwaskosten.

GebruiksAAnwijzinG

1 raadpleeg het productlabel en/of 
schoonmaakplan voor een gedetailleerde 
gebruiksaanwijzing.

2 draag beschermende handschoenen en 
veiligheidsbril bij gebruik van Assure 
Powder. 

3a vul de inweekbak met warm water (max. 
45°c) en voeg de vereiste dosis Assure 
Powder toe (5-10 g/l).

4a verwijder zoveel mogelijk grof vuil van 
het keukengerei alvorens deze in de 
inweekoplossing te plaatsen.

5a Plaats het keukengerei in de 
inweekoplossing. laat 5-10 minuten 
inwerken. 

6a spoel na met schoon water en/of het 
keukengerei in de vaatwasmachine plaatsen, 
reinig ook de inweekbak. 

Voor het vernieuwen van zilverwerk.
3b Plaats aluminiumfolie op de bodem van 

de inweekbak. vul de bak met warm 
water (max. 45 °c) en voeg de vereiste 
dosis Assure Powder toe (5-10 g/l).

4b verwijder zoveel mogelijk grof vuil van 
het keukengerei alvorens deze in de 
inweekoplossing te plaatsen.

5b Plaats het zilverwerk in de inweekoplossing 
en zorg ervoor dat het in aanraking komt 
met de aluminiumfolie tijdens het inweken.

6b napoelen met schoon water en/of het 
keukengerei in de vaatwasmachine plaatsen, 
reinig ook de inweekbak. 

informAtie
uitsluitend voor professioneel gebruik.
voor metalen en legeringen anders dan zilver 
of roestvrij staal, altijd eerst controleren of 
het materiaal geschikt is voor het gebruik van 
Assure Powder.

VeiliGheid
voor verdere informatie en 
veiligheidsinstructies raadpleeg het 
productlabel en het veiligheidsinformatieblad. 

oPslAG
In originele verpakking tussen 0 en 40°c.

VerPAkkinG
6 x 2,4 kg.
20 x 1 kg. 
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