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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 1,030
 pH 100%: 6,5 - 7,5
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 6811
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 4x1L
 type sluiting: push-pull dop
 kartons per pallet: 96 (4x24 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035681114
 EAN code . karton: 5420035681121

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent gebruik en verwijderen
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°68 AFWASMIDDEL ECOLOGISCH

  uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz
  reinigt en ontvet krachtig. Verwijdert alle vastzittend vet en vuil
  vergemakkelijkt het spoelen en voorkomt strepen
  garandeert een zuiver, streeploos, glanzend schoon en citroenfris resultaat
  ecologische product gecertificeerd door Ecolabel, het milieu certificaat uitgebracht en gecontroleerd

 door de Europese overheid

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
 de oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  

 betreffende detergentia
 DIPP N°68 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren

 zuinig in gebruik dankzij de sterk geconcentreerde formule
 dosering: 1 tot 2 maal knijpen volstaat voor een normale vaat
 vaatwerk indompelen en enkele minuten laten inweken
 reinigen met een spons
 overvloedig spoelen met zuiver water
 laten drogen
 voor bijzonder vastzittend vet en vuil: verhoog de dosering, de temperatuur van het water en de inweektijd
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Producent:    BV . Industrieweg 2 . 2630 Aartselaar . België . Tel: +32 2 646 35 21 . dipp@dipp.eu . www.dipp.eu

EU Ecolabel: BE/019/014


