HETI PLUS DIP
Rengöringsmedel för blötläggning
och blekning

Användning

Hållbarhet

För manuell blötläggning och blekning av kärl. Desinficerande
rengöring av ytor i storkök och sanitets- och våtutrymmen.
Lämpar sig även för rengöring av diskmaskiner och golvbrunnar. Produkten är lämplig för blötläggning av bestick,
porslin och plastfat samt rostfria tallrikar. Produkten lämpar
sig inte för heta ytor, eftersom den bildar giftiga gaser i över
40°C och inte heller för aluminium.

Ungefär ett år från tillverkningsdatum. Produkt som är
äldre än ett år ska doseras 10 % mer. Förvaras i rumstemperatur.

• Hypokloritbaserad
• Bleker effektivt
			

Ingredienser

Dosering
Dosering
Blekning och blötläggning
av kärl
Rengöring av diskmaskin

50 ml / 5 L vatten (max 40°C)
1 L / 100 L vatten

Tillverkningsland
Finland

< 5% Anjoniska tensider
< 5% Fosfonater
< 5% Polykarboxylater
< 5% Kaliumhydroxider
< 3% Natriumhypoklorit

pH 14 koncentrat
12-13 utspädd lösning beroende på dosering

Sänk ner kärlen i blötläggningskaret och låt stå i 15-30
minuter beroende på hur smutsiga kärlen är. Skölj kärlen
noggrant efter blötläggning eller diska dem i diskmaskinen.
Rengöring av diskmaskin:tillsätt ämnet i tanken innan
tömning. Starta maskinen, töm tanken efter tvätten och
skölj den väl.

Förpackning och miljö
Produkten är biologiskt nedbrytbar. Outspädd produkt får
inte släppas ut i vattendrag eller i jordmånen. Små mängder kan vid behov spädas ut och kasseras via avloppsnätet.
Större mängder ska kasseras enligt den lokala avfallshanteringsmyndighetens anvisningar.
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Bruksanvisning

HETI Plus Dip 1 liter
Produktnummer: 15783730
Försäljningsparti: 10 st
GTIN Förpackning: 6414505078954
GTIN Transportförpackning: 6414505078961

HETI Plus Dip 5 liter
Produktnummer: 15783781
Försäljningsparti: 3 st
GTIN Förpackning: 6414505078947
GTIN Transportförpackning: 6414505078930

Förpackningskartongen kan återvinnas. Dunk, flaska och
etikett är av PE-plast och lämpar sig för återvinning.
PE-plasten kan också utnyttjas i materialåtervinning och
energiproduktion.
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