
The Nordic Swan is an independent multi-
national environmental labelling scheme  
introduced by the Nordic Council of Minis-
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PROFESSIONELT PRODUKT TIL MASKINOPVASK 
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Toprinse Clean
MILJØMÆRKET AFSPÆNDINGS-
MIDDEL TIL OPVASKEMASKINER

BRUGERVEJLEDNING

1  Tjek hygiejneplan og produktetiket for 
detaljeret brugerinformation.

2  Anvend det nødvendige beskyttelses- 
udstyr.

3  Hvis alarmklokken lyder stoppes maskinen.

4  Tag forsigtigt sugelansen op.  
Skru kapslen af den nye dunk, fastgør 
sugelansen og placer dunken tilbage i 
dunkholderen. 

5  Hvis der ikke er installeret en alarmklokke,   
skal produktvolumen tjekkes løbende, 
og dunken udskiftes hvis nødvendigt.

INFORMATION

Kun til professionelt brug.

Anvendes med Ecolab‘s doseringsudstyr.  
Produktet anvendes sammen med et Ecolab 
maskinopvaskemiddel. Dosering 0,02-0,25g/L
 (0,002-0,025%) ved alle vandhårdhedsgrader.  

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af  
professionelle brugere.

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!

For yderligere information henvises til 
produktetiket og sikkerhedsdatablad.
data sheet. 

OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem
0 - 40°C i lukket emballage.

EMBALLAGE

2x5L, 20KG, 200KG
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Toprinse Clean er et neutralt afspændingsmiddel, der bevirker at servicen tørrer hurtigt op   
med et skinnende resultat til følge. Toprinse Clean indeholder ingredienser, som eliminerer 
behovet for traditionel håndaftørring. 

Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet, er Toprinse 
Clean certificeret med Svanen som et økologisk godkendt produkt, i overensstemmelse med 
de økologiske krav til råmaterialer og emballage. Toprinse Clean anvendes i kombination
med Ecoplus Future dispenserenheden, der styrer de mekaniske opvaskefunktioner  
og kontrollerer kritiske faktorer. Dermed minimeres udgifterne til vand og energi.
and energy.

n Clean – Giver servicet et strålende og glansfuldt resultat

n Safe – Speciel udvælgelse af råmaterialer og emballage garanterer høj økologisk standard

n Efficient – Eliminerer behovet for traditionel håndaftørring

Worldwide Headquarters
370 Washaba Street N St. Paul, MN55102
www.ecolab.com  1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Richtistr. 7 
CH-8304 Wallisellen 
Phone ++41 (0)44 877 2270

Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
Telefon 3615 85851
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