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OPSLAG 
Bewaren tussen 0 en 40°C in de originele 
verpakking. 
 
VERPAKKING 
Karton van 4 x 3 kg   
 
 
 

MEER CONTROLE – IN ALLE EENVOUD 
 Prestaties doen ertoe – Uitstekende wasresultaten voor medium hard tot hard 
water. Bevat geen chloor. SWAN gecertificeerd. 
 
 Efficiëntie doet ertoe – Optimale verbruikskost. 100% productverbruik. 
Minimum aan opslag. Lange verbruikstijd van de detergent blokken. 
 

 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. 
 

SUPER GECONCENTREERD VAATWASDETERGENT 

PROFESSIONELE VAATWASPRODUCTEN 
SCHOON. VEILIG. EFFICIENT. 

Apex Ultra nc 

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

www.ecolab.com 

VOOR GEBRUIK MET DE ECOLAB 
APEX DISPENSER 
 

Uw Ecolab specialist past het 
doseersysteem aan aan uw specifieke 
reinigingsvereisten. Voor de beste 
wasresultaten, gebruik in combinatie 
met  Apex Rinse en Apex 
voorweekproduct. 
 

1 Check het hygiëneplan en 
productetiket voor gedetailleerde 
gebruiksinformatie. 
 

2 Was de vaat in de vaatwasmachine 
volgens de standaard procedure. 
 

3 Vul de dispenser bij wanneer de 
Apexcontroller dit aangeeft. (visueel 
alarm -scherm kleurt rood - en 
geluidsalarm) 
 

4 Neem een nieuw detergent blok uit 
het karton. 
 

5 Verwijder de plastic folie. 
 

6 Verwijder de plastic folie via het 
gebruikelijk afvalkanaal. 
 

7 Plaats het nieuwe blok in de 
dispenser. Het scherm van de APEX 
Controller kleurt terug blauw. 

 
 

OPMERKINGEN 
Geschikt voor en compatibel met 
het gebruikelijke vaatwerk en 
materialen (porselein, glas, inox, ...) 

GEBRUIKSAANWIJZING 
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