
SPOSÓB UŻYCIA DO STOSOWANIA Z SYSTEMEM DOZUJĄCYM 
ECOLAB APEX
Specjalista Ecolab dostosuje system 
dozowania do Państwa szczególnych potrzeb.
1.   Przeczytaj szczegółowe informacje doty-

czące stosowania zamieszczone w karcie 
charakterystyki i na etykiecie produktu.

2.   Naciśnij przycisk, aby dozować detergent, 
i napełnij zlew wodą.

3.   Wstępnie oczyść garnki i patelnie z resztek 
jedzenia. Namaczaj przez co najmniej 
5-10 minut w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia. Wyszoruj wszystkie 
powierzchnie i odczekaj, aż nadmiar wody 
spłynie do zlewu.

4.   Przepłucz czystą ciepłą wodą.
5.   Odwróć i pozostaw do wyschnięcia. 

Nie wycieraj do sucha. Wymieniaj wodę 
w zlewie co 2 godziny.

PONOWNE NAPEŁNIENIE DOZOWNIKA
6.   Codziennie sprawdzaj poziom produktu 

i w razie potrzeby ponownie napełnij 
dozownik. Nie trzeba czekać aż zbiornik 
będzie całkowicie pusty, gdyż może on 
pomieścić 1 i 1/2 bloku detergentu Apex 
Manual.

7.   Usuń plastikową folię z bloku produktu.
8.   Napełnij dozownik.
9.   Wyrzuć plastikową folię do zwykłego 

kosza.

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Aby umyć naczynia w najwydajniejszy 
sposób, oszczędzając wodę i energię oraz 
chroniąc środowisko, nie stosuj bieżącej 
wody, ale zanurz naczynia i zastosuj zalecane 
dozowanie. Możesz zmywać wydajniej bez 
dużych ilości piany.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze od 0°C  
do 40°C ° wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE HANDLOWE
Blok 2 x 1,36 kg

SYMBOL
9080090

Apex Manual Detergent

SUPERSKONCENTROWANY ŚRODEK 
W FORMIE BLOKU DO RĘCZNEGO MYCIA 
NACZYŃ
WIĘCEJ KONTROLI. W PROSTY SPOSÓB.
n  WYDAJNOŚĆ - optymalizuje koszty użytkowania - zapewnia wykorzystanie 100% produktu. 

Produkt w formie bloku, co zapewnia łatwość przechowywania oraz długotrwałą 
wydajność.

n  BEZPIECZEŃSTWO - łatwy w obsłudze i eksploatacji, roztwór roboczy bezpieczny dla 
użytkownika. Oznaczenie kolorem i kształtem eliminuje ryzyko pomyłki w wyborze 
odpowiedniego produktu serii Apex.

n  ŚRODOWISKO - aż do 95% mniej odpadów opakowaniowych i o 70% mniejsza objętość 
w transporcie.

n  REZULTAT - doskonale usuwa tłuszcz już przy minimalnym szorowaniu.

RĘCZNE MYCIE NACZYŃ
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.

Centrala:
Ecolab Inc.
370 Washaba Street N St. Paul, MN 55102 
www.ecolab.com

© 2014 Ecolab All rights reserved. 

Europa:
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7 
CH-8304 Wallisellen
Phone +41 44 877 2000

Polska:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
tel. 12 29 76 800, fax 12 29 76 801
www.ecolab.pl
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