
Trump Event Special 

PŁYNNY DETERGENT DO MYCIA 
NACZYŃ W ZMYWARKACH 
PRZEMYSŁOWYCH
Trump Event Special to wysoce skoncentrowany, płynny środek do mycia naczyń w zmywar-
kach przemysłowych, idealny do miękkiej i średnio twardej wody. Produkt jest z nowej generacji 
produktów nie zawierających NTA, EDTA, fosforanu i chloru.
n  CzysTość - wysoce skuteczny, nawet na najbardziej uporczywe zabrudzenia.  

zapewnia doskonałe rezultaty mycia.
n  BEzPiECzEńsTwo - formuła bez NTA, EDTA, fosforanu i chloru spełnia wyskie standardy  

ekologiczne. Przeźroczyste opakowania ułatwiają kontrolę zużycia produktu.
n  wyDAjNość - gwarancja czystości w jednym cyklu pracy, brak konieczności ponownego  

mycia naczyń.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.

iNsTrukCjA sTosowANiA sTosowAć z urzĄDzENiEM DozujĄCyM 
FirMy ECoLAB
konsultant Ecolab dostosuje dozowanie 
urządzenia wg Państwa potrzeb.
1.  w celu uzyskania szczegółowych 

informacji na temat produktu, proszę 
sprawdzić instrukcję użytkowania  
oraz etykietę produktu.

2.  Należy założyć zalecane środki ochrony 
indywidualnej podczas kontaktu  
z produktem.

3.  ostrożnie wyjmij z pustego kanistra lancę. 
odkręć korek nowego kanistra, włóż do 
środka lancę i umieść kanister z powrotem 
na swoim miejscu. Codziennie sprawdzaj 
poziom zużycia środka. wymień kanister 
na nowy, gdy zajdzie taka potrzeba.

uwAGi sPECjALNE / iNForMACjE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Dane bezpieczeństwa produktu dostępne  
u producenta.
Aby osiągnąć optymalne rezultaty 
mycia, zalecamy stosowanie środków 
nabłyszczających firmy Ecolab. 
Nie stosować do aluminium lub innych metali 
kolorowych.

iNForMACjA DoTyCzĄCA BEzPiECzEńsTwA
w celu uzyskania dodatkowych informacji 
oraz bezpiecznego stosowania produktu, 
prosimy o zapoznanie się z etykietą produktu 
oraz kartą charaktyerystyki.

wAruNki PrzECHowywANiA
Przechowywać w temperaturze  
od 0 do 40 oC.

oPAkowANiE HANDLowE
karton 4 x 5l, symbol 9055220
kanister 25 kg, symbol 9055250
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