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Technische fiche

Crystal Rinse is een ecologisch spoelmiddel voor professioneel gebruik.

Crystal Rinse kan gebruikt worden in huishoudelijke en semi-industriële

machines. Dit vloeibaar glansmiddel zonder schuimvorming is

ontwikkeld voor de naspoeling in de vaatwasmachine. Crystal Rinse is

vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen, van minerale zuren

en van detergenten afgeleid van petroleum. Alle gebruikte

detergenten zijn van plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van

niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar. Deze

formule bevat krachtige eco-surfactants.

Huishoudelijke machines: Dosering : 0,02 - 0,04 %. Deze dosering kan

bijgestuurd worden in functie van de waterhardheid en van het

resultaat (gelijkmatig opdrogen). Controleer regelmatig het peil van

het spoelmiddelreservoir en vul tijdig bij. Semi-industriële machines:

Bij industriële machines wordt automatisch ongeveer 0,04 %

spoelmiddel gedoseerd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Hooggeconcentreerd spoelglansmiddel voor universeel gebruik.

- Voor een glanzende vaat zonder strepen.

- Voorkomt kalkaanslag en vlekvorming.

- Toepasbaar in huishoudelijke en semi- industriële machines.

- Aanbevolen in combinatie met Crystal Powder en Crystal 

Liquid.
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4002862

vorm Vloeibaar

kleur Geel- Bruin

geur Geurloos

oplosbaarheid in water Volledig

pH-waarde 2,75

relatieve dichtheid 1,034 Kg/L

Product

code

inhoud 5L

afmetingen 183,5 x 133,5 x 282 mm

brutogewicht 5,313 kg

nettogewicht 5,17 kg

EAN-code

Doos

eenheden per doos 4

afmetingen 379 x 269 x 287 mm

brutogewicht 21,252 kg

EAN-code 5407003311761

Pallet

eenheden per pallet 128

aantal lagen per pallet 4

aantal eenheden per laag 32

afmetingen 1200 x 800 x 1298 mm

brutogewicht 680,064 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS

4002862

5407003310405
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