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Απορρυπαντικό σε σκόνη για 
επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων 
(ΑΜΠΟΥΛΑ 4x4,7KG) (ΑΜΠΟΥΛΑ 4x4,7KG) 

ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Το Pulsar ENERGY UNIPLOT περιέχει μη ιονικά
τασιενεργά, συμπλοκοποιητές, αλκαλικούς παράγοντες,
λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο και
αντιοξειδωτικούς παράγοντες. Αντιαφριστικό σύστημα.
pH: ~13

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Εξαιρετικά αποδοτικό σε μαλακά και μέτριας σκληρότητας 
νερά.  Το ENERGY UNIPLOT είναι πλούσιο σε αλκαλικούς 
παράγοντες και συμπλοκοποιητές, οι οποίοι δίνουν 
λαμπερό αποτέλεσμα στα ποτήρια και τα πιάτα.  Το 
πρωτοποριακό δοσομετρικό σύστημα είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό, με σειρά από σημαντικά προτερήματα:
•υγιεινή: ευκολότερο πλύσιμο και εγγυημένα χαμηλότερο 
κόστος
•ασφάλεια: δεν υπάρχει άμεση επαφή του χρήστη με το 
απορρυπαντικό
•εύχρηστο: χειρίζεται και αντικαθίσταται εύκολα.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε επαγγελματικά
πλυντήρια πιάτων

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Εγγυημένη αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε 
θερμοκρασία πλύσης 55ο-60οC.  Να μην χρησιμοποιείται 
σε αλουμίνιο.  Δοσολογία: 0,8-3,0 g/lt, ανάλογα το βαθμό 
των ρύπων και τη σκληρότητα του νερού.
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Απορρυπαντικό σε σκόνη για 
επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων 

ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
∆ιαβρωτικό.  Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.  Ερεθιστικό για 
το αναπνευστικό σύστηµα.  Επιβλαβές στους υδρόβιους 
οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακρόχρονα δυσµενή 
αποτελέσµατα στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από 
παιδιά.  Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεβγάλετε 
αµέσως µε άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική 
συµβουλή.  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, ξεβγάλετε 
αµέσως µε άφθονο νερό.  Το προϊόν και η συσκευασία του 
πρέπει να απορρίπτονται µε ασφαλή τρόπο.  Φοράτε 
προστατευτικό ιµατισµό, γάντια και προστασία 
µατιών/προσώπου.  Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν 
αισθανθείτε αδιαθεσία, αναζητείστε ιατρική συµβουλή.

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το προϊόν έχει κατασκευαστεί με βάση τους πιο 
προηγμένους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και 
τα συνθετικά του μέρη είναι πάνω από 90% 
βιοδιασπώμενα.  Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Werner & Mertz Italia s.r.l. · via Torino, 25 · Centro Summit · 20063 
Cernusco sul Naviglio (MI)  Tel.: +39-02-9273151 · Fax: +39-02-
92103822 ·  www.wmprof.com · wmitaly@werner-mertz.com

sales@ecolinehellas.grsales@ecolinehellas.grsales@ecolinehellas.grsales@ecolinehellas.gr


