
4003093Crystal Powder - 10 kg

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands
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Technische fiche

Crystal Powder is een ecologisch vaatwaspoeder voor professioneel

gebruik. Het product kan gebruikt worden in huishoudelijke en semi-

industriële machines. Dit mild alkalisch product vermijdt kalkneerslag

door middel van perfect afbreekbare water onthardende stoffen.

Glazen en hotelporselein worden niet aangetast dankzij de afwezigheid

van agressieve stoffen. Crystal Powder is onschadelijk voor leidingen,

rubber en RVS. Crystal Powder 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.

Semi-industriële machines: Doseer Crystal Powder rechtstreeks in het

opgewarmde waswater en start de wascyclus onmiddellijk op, om de

neerslag op de bodem te vermijden. - normale bevuiling: 100 g per 10

L waswater (3 doseerschepjes) - sterke bevuiling: 200 g per 10 L

waswater (6 doseerschepjes) Na maximaal 10 wasbeurten herdoseren.

Bij voorkeur wassen met zacht water. Vul regelmatig het Crystal Rinse

spoelmiddelreservoir bij. Ontkalk periodiek de machine en de

dichtingen met behulp van Crystal Calc. Huishoudelijke machines: Vul

het doseerbakje voor de hoofdwas. Vul regelmatig het Crystal Rinse 

GEBRUIKSAANWIJZING

Vaatwaspoeder voor universeel gebruik.

- Ontvet krachtig.

- Voorkomt glas- en metaalcorrosie.

- In vochtbestendige hersluitbare emmer.

- Toepasbaar in huishoudelijke en industriële machines.

- Citroen parfum.
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4003093

vorm Poeder

kleur Wit

geur Citroen

oplosbaarheid in water Goed

pH-waarde 11

relatieve dichtheid 0,96 Kg/L

veiligheid ADR UN 3262

Product

code

inhoud 10kg

afmetingen 295x295x 235 mm

brutogewicht 10,54 kg

nettogewicht 10 kg

EAN-code

Pallet

eenheden per pallet 48

aantal lagen per pallet 4

aantal eenheden per laag 12

afmetingen 1200 x 800 x 1175 mm

brutogewicht 505,92 kg

Technische fiche
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS

4003093

5407003310382
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