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Ευδιάλυτες έτοιμες προς χρήση 
ταμπλέτες για πλυντήρια ταμπλέτες για πλυντήρια 
πιάτων
ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Pulsar ENERGY DISH TABS περιέχει: 15-30%
Φωσφορικά, <5% μη ιονικά τασιενεργά, λευκαντικούς
παράγοντες με βάση το χλώριο
pH: 11,5
Βάρος ταμπλέτας = 55 g.

ΑπόδοσηΑπόδοσηΑπόδοσηΑπόδοση::::
- 1 ταμπλέτα = 10 μπασκέτες. Χάρη στην τεχνολογία της
ειδικής ελεγχόμενης διάλυσης είναι ικανό να κρατήσει τη
σωστή συγκέντρωση του προϊόντος για 10 μπασκέτες.
- Εύχρηστες, δεν απαιτείται εξοπλισμός
- Οικονομία: ένας κάδος 10 kg (180 ταμπλέτες) αρκεί για
περίπου 1800 πλύσεις
-Υψηλή λιποδιαλυτική δύναμη εξαιτίας της υψηλής

συγκέντρωσης των επιφανειοδραστικών ουσιών και

λευκαντικών µε βάση το χλώριο, που περιέχει στη

σύνθεσή του

ΤομέαςΤομέαςΤομέαςΤομέας ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::ΤομέαςΤομέαςΤομέαςΤομέας ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Κατάλληλο για όλα τα αυτόµατα πλυντήρια πιάτων σκευών

ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Αρχικό γέμισμα : 1 ή 2 ταμπλέτες στο κάδο. Έπειτα, 1
επιπλέον ταμπλέτα στη θήκη του πλυντηρίου ως
συμπληρωματική δοσολογία.
Δοσολογία για 10 μπασκέτες:
- 1 ταμπλέτα για πλυντήρια χωρητικότητας πάνω από 15 L
- 2 ταμπλέτες για πλυντήρια χωρητικότητας από 15L - 30 L
- 3 ταμπλέτες για πλυντήρια χωρητικότητας πάνω από 30L
Αύξηση της δοσολογίας σε περίπτωση σκληρών νερών και
πολύ βρώμικων πιατικών.
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Ευδιάλυτες έτοιμες προς χρήση 

ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη χρήσηχρήσηχρήσηχρήση::::
Διαβρωτικό. Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Περιέχει 
disodium metasilicate,Sodium metasilicate, pentahydrate. 
Προκαλεί εγκαύματα. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. 
Τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 
μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από 
παιδιά. Μην εισπνέεται τη σκόνη. Σε περίπτωση επαφής 
µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και 
ζητήστε ιατρική συµβουλή. Το υλικό και ο περιέκτης του 
πρέπει να απορρίπτεται µε ασφαλή τρόπο. Φοράτε 
κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και µάσκα 
προστασίας  µατιών/προσώπου Σε περίπτωση 
ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως 
ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νοµοθεσία περί προστασίας

περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιµότητα τωνκαθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιµότητα των

πρώτων υλών. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη

συµπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον µπορούν

να ζητηθούν. Η συσκευασία δίνεται για ανακύκλωση μόνο
όταν αδειάσει εντελώς Το προϊόν προορίζεται για

επαγγελµατική χρήση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
δίδεται εφόσον ζητηθεί για επαγγελματίες χρήστες
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