
BRILLANT mulKliks

Technische informae

Gebruik en dosering

Gesloten systeem
en vanzelfsprekende
toepassing 
met maximale
gebruikersveiligheid.
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doseringssysteem
wordt sterk
aanbevolen.

Toepassingsgebied:
Geschikt voor alle
types van vaatwassers.

zet de vaat rechtop
en laat hem droog
druppelen.

Open de doos zoals
aangegeven door de
pictogrammen en
steek de tuit correct in
de houder.

Let op de
kleurcodering voor
veilig gebruik.

Recycle de kartonnen
doos bij papierafval
en de plasc zak bij
plascafval.

Spoelmiddel voor de professionele vaatwas
■ Glanzende vaat ■ Alle waterhardheden ■ Geconcentreerd

Productprofiel
■ BRILLANT mulKliks is een kosten- en jdbesparend glansspoelmiddel uit het Kliks assorment, een compact

integraal duurzaam vaatwassysteem voor de professionele vaatwasmachines. Dankzij de aanwezigheid van alcohol
worden droogjden verkort en residuen snel opgelost.

■ Door het voorkomen van kalkaanslag en het neutraliseren van alkalische resten op het servies wordt een uniform
resultaat bekomen.

■ BRILLANT mulKliks voorkomt schuimvorming en vermijdt afzeng van kalk en alkalische resten.
■ Het glansspoelmiddel is geschikt voor alle watertypes

Toepassingsgebied
■ Kliks is een 100% hermesch gesloten systeem, verpakt in een “bag-in-box” karton van 5 L, met maximale

gebruiksveiligheid en hygiëne. Kliks biedt een ruimte- en afvalbesparing.
■ Geschikt voor alle professionele vaatwassers.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor bijkomende informae, zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.
 
Milieu: Verwijder uitsluitend lege verpakkingen met gescheiden afval.

Verpakking

Arkelnr. 715326  2 x 5 L

pH-waarde 3

Uw vertrouwde partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


