HYGIENISKT. SÄKERT. EFFEKTIVT.

Topmatic Clean
Miljömärkt maskindiskmedel
Topmatic Clean är ett högkoncentrerat maskindiskmedel som är speciellt effektiv på
stärkelsebeläggningar och te/kaffefläckar. Produkten kan användas i de flesta
vattenförhållanden. Baserad på innovativa ingredienser som effektivt tar bort kraftig smuts
vilket garanterar ett perfekt diskresultat utan omdisk.
Genom dokumenterad effektivitet och maximal miljöanpassning uppfyller Topmatic
Clean kriterierna för Nordisk Miljömärknings miljömärke Svanen. Topmatic Clean används
tillsammans med Ecolabs slutna doseringsutrustningar för flytande maskindiskmedel.
n Hygieniskt – Högeffektiv, miljöanpassad rengöringsförmåga.
n Säkert – Valet av ingredienser (innehåller ej NTA, EDTA, fosfat eller klor)
garanterar hög miljöanpassning.
n Effektivt – Rent utan omdisk spar tid och pengar.
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Användningsinstruktioner
1

För användning i Ecolabs
doseringsutrustning
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1 Se hygienplan och etikett för
instruktioner.
2 Använd lämpliga skyddsglasögon och
3
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Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner
Undvik över-/underdosering
Diska vid lägsta möjliga temperatur som
resulterar i hygienisk disk
Tömd förpackning renspolas med vatten
och sorteras som hård plast förpackning
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Information
Endast för professionell användning.
Ej för användning på aluminium och
andra mjuka metaller.

produkten.
Stoppa maskinen vid larm.

Säkerhet
Blanda inte med andra produkter.
För ytterligare information,
se etikett och säkerhetsdatablad.

Skruva av locket på den nya dunken,
stoppa i proben och sätt tillbaka
dunken i hållaren.

Lagring:
Förvaras i originalemballage vid temperaturer
mellan 0 °C och 40 °C.

Om tomdunkslarm inte är installerat,
kontrollera produktnivån regelbundet
och byt dunk vid behov.

Förpackning
3 x 5L

12kg, 25kg

250kg

800kg

Dosering
0,4 - 0,7 g/l vatten.
(0,04-0,07 %) i mjukt till medelhårt
vatten (0-6dh°).
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