
ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY ultraultraultraultra

Υψηλής απόδοσης συμπυκνωμένο υγρό 
απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. 

ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Το Pulsar ENERGY ultra περιέχει:15-30% Tetranatriumethy-
lendiamintetraacelat, <5% Phosphonates.
pH-value: ~ 13,5

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
•Άριστη απόδοση καθαρισμού ακόμα και σε σκληρά νερά
•Ισχυρό προϊόν καθαρισμού για τα πιάτα, γυαλικά, 
μαχαιροπήρουνα και σκεύη. 
•Τέλεια αφαίρεση λιπαρών ρύπων. 
•Ήπια δράση για τα πιάτα και το πλυντήριο. 
•Συμπυκνωμένη σύνθεση για χρήση με χαμηλή δοσολογία
•Δεν αφρίζει.

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά::::
Εξαιτίας του ειδικού συνδυασμού των συστατικών του το
ENERGY ultra καθαρίζει ήπια αλλά λεπτομερώς. Οι
δεσμευτικοί παράγοντες που περιέχει μαλακώνουν το νερό
και αποτρέπουν το σχηματισμό των επικαθήσεων αλάτων.

απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. 
Ιδανικό σε σκληρά νερά

και αποτρέπουν το σχηματισμό των επικαθήσεων αλάτων.
Βελτιώνουν την απόδοση καθαρισμού και απομακρύνουν τα
διαλυμένα μόρια ρύπων .

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή εφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογής::::
Για όλους τους τύπους πλυντηρίων πιάτων.  Κατάλληλο για 
όλα τα ανθεκτικά στα αλκαλικά  πιατικά και  μαχαιροπήρουνα. 
Να μην χρησιμοποιηθεί σε αλουμίνιο και ασημικά. 

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε., Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου, 
15773, Αθήνα  Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908, sales@ecolinehellas.gr
info@ecolinehellas.gr   www.ecolinehellas.gr

Υψηλής απόδοσης συμπυκνωμένο υγρό 
απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. 

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Ενδείκνυται για χρήση με αυτόματο σύστημα δοσολόγησης. 
Ιδιαίτερα κατάλληλο σε συνδυασμό  με  το PULSAR 
BRILLANT Uni ή PULSAR BRILLANT ultra για ενίσχυση 
του στεγνωτικού. 
ΔόσηΔόσηΔόσηΔόση: 1-4 g/l

ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Διαβρωτικό. Περιέχει  υδροξείδιο νατρίου και καλίου. R35: 
Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.   S 1/2: Κρατήστε το μακριά 
από παιδιά.  S25: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. S26: 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  S35: Αυτό το 
υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή 
τρόπο. S36/37/39: Προτείνεται να φοράτε κατάλληλο 
προστατευτικό ιματισμό ένδυσης, γάντια και μάσκα 
προστασίας προσώπου. S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή 
εάν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Οικολογία:Οικολογία:Οικολογία:Οικολογία:

όλα τα ανθεκτικά στα αλκαλικά  πιατικά και  μαχαιροπήρουνα. 

Οικολογία:Οικολογία:Οικολογία:Οικολογία:
To προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας 
του περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά, 
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των 
πρώτων υλών. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την 
συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον μπορούν 
να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική 
χρήση.
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