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PROFESSIONEEL ONDERHOUDSPRODUCT
CLEAN.SAFE.EFFICIENT.

Clear Dry PL
GECONCENTREERD 
NAGLANSPRODUCT
n CLEAN - Sprankelende resultaten en sneldrogend. Geschikt voor alle soorten tafelgerei, 

maar vooral geschikt voor plastic. Vermindert kalkopbouw tijdens het spoelproces. In 
combinatie met Ecolab vaatwasproducten zijn de meest hygiënische en sprankelend 
schone resultaten gegarandeerd.

n SAFE - Een optimale bevochtiging van de oppervlakte actieve stof, zorgt voor versneld 
en streeploos opdrogen van het vaatwerk. Hierdoor is het risico van bacteriële groei 
minimaal. De verpakking is gemakkelijk te recyclen, waardoor de bescherming van het 
milieu optimaal is.

n EFFICIENT - Speciaal ontwikkelde anti-schuim samenstelling verhoogt de efficiëntie 
van het afwassen. De sterk geconcentreerde formule heeft een handige 5 liter 
verpakking, waardoor het lage verbruikskosten heeft en tijd en ruimte bespaart.

 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Uw Ecolab specialist installeert het 
doseersysteem en regelt deze in aan de 
hand van de machine- en watercondities.
1 Raadpleeg uw schoonmaakplan 

en/of het productlabel, voor een 
gedetailleerde gebruiksaanwijzing.

2 Draag geschikte beschermende kleding 
bij gebruik van dit product.

3 Wanneer de machine een foutsignaal 
geeft, zet de machine dan uit.

4 Verwijder voorzichtig de aanzuigbuis. 
Schroef de sluiting van de nieuwe 
can, bevestig de aanzuigbuis en plaats 
de can in de canhouder. 

Als de waarschuwingsmelder 'leeg 
product' niet is geïnstalleerd, controleert 
u regelmatig het niveau van het 
vaatwasproduct en vervangt u de can 
indien nodig.

INFORMATIE
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Voor gebruik met Ecolab doseersysteem.

VEILIGHEID
Niet mengen met andere producten!
Zie voor verdere informatie en 
veiligheidsinstructies, het productlabel 
en het veiligheidsinformatieblad.

OPSLAG
In originele verpakking tussen 0 en 40°C.

VERPAKKING
2 x 5 liter.
4 x 5 liter.
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