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Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.

1-
4 

g/
L sistemas de dosagem

automática altamente
recomendados.

Área de aplicação:
adequado para todos
os tipos de máquinas
de lavar louça.

para sujidade intensa.

coloque os pratos
na posição vertical e
deixe secar ao ar livre

Detergente de água dura para máquinas de lavar louça profissionais
■ Elevado desempenho ■ Para água dura ■ Concentrado

Perfil do produto
■ ENERGY super tem um excelente desempenho de limpeza, mesmo em água dura e sob condições extremas.
■ Económico e eficaz através da sua fórmula altamente concentrada para uma dosagem reduzida.
■ Para obter resultados uniformes, ENERGY super evita os depósitos calcários, produz água macia e tem uma

capacidade excepcional na remoção da dureza da água.
■ Graças à sua alta eficiência, ENERGY super atrasa as operações de desincrustação de manutenção.
■ Para além das suas qualidades de limpeza, ENERGY super também impede os maus odores nos pratos.

Aplicação
■ Para todos os tipos de máquinas de lavar louça, por ex. máquinas “big ribbon” e de depósito único.
■ Aplicável para todos os pratos e talheres resistentes a alcalis.
■ Não usar para pratos e talheres de alumínio e prata.

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental
Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de
Dados de Segurança.
Armazenamento: Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Entregar em depósitos especiais de lixo apenas a embalagem totalmente vazia.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712640  2 x 5 L

Valor pH 14

O seu parceiro de confiança no local


