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ALGEMEEN

Vloeibaar vaatwasmiddel voor industriële machines.
- Ontvet krachtig.
- Maakt hygiënisch schoon.
- Voor automatische dosering.
- Toepasbaar in industriële machines.

Crystal Liquid is een ecologisch hoog alkalisch vaatwasmiddel voor professioneel 
gebruik. Crystal Liquid kan zowel gebruikt worden in één tanks- als 
tunnelvaatwasmachines. Het product bevat een combinatie van hoog alkalische 
stoffen en een goed afbreekbaar antikalkmiddel voor een snelle verwijdering van alle 
voedselresten zoals eiwitten, zetmeel en vetten. Bij correcte dosering wordt 
kalkafzetting in de machine voorkomen. Te gebruiken in combinatie met Crystal 
Rinse. Crystal Liquid steeds vorstvrij bewaren.  Crystal Liquid is vrij van chloor- of 
andere halogeenverbindingen, van minerale zuren en van detergenten afgeleid van 
petroleum. Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch 
afbreekbaar.
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3080 0016

pH

GEBRUIK

1L AQUA + 0,5 - 1,5g

Te gebruiken via automatische dosering voor optimaal gebruik. Respecteer de aanbevolen wastemperatuur van 50 - 65 °C, 
optimaliseer de belading van de vaatwasmachine en gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis detergent. Gebruik Crystal Liquid 
bij voorkeur in combinatie met het spoelmiddel Crystal Rinse. Niet aanbevolen voor gebruik bij aluminium vaatwerk en andere 
alkaligevoelige materialen zoals koper, messing, rubber... Crystal Liquid steeds vorstvrij bewaren. Breng resten van het product en 
de lege verpakking naar een recyclagepark (volgens de lokale voorschriften). Verpakking is 100% recyclebaar.
Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 
verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (BxHxD) 19 x 33 x 20 cm

vorm:  Vloeibaar
kleur:  Kleurloos
geur:  Niet geparfumeerd
oplosbaarheid in water: Volledig
pH-waarde:  13.5
relatieve dichtheid:  1.31 Kg/L
veiligheid:  ADR UN 1824

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product

Artikelnr
Eenheid
Inhoud
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

4002890
Bus
10.5L
19 x 33 x 20 cm
14249 g
13755 g
EAN 5407003312324

Verpakking

Afmetingen
Bruto gewicht

19 x 33 x 20 cm
14249 g

Pallet

Aantal per pallet
Aantal lagen per pallet
Aantal per laag

40
2
24
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