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PowerGranules® gör skillnaden

Varför PowerGranules® ?
•  Ingen blötläggning eller skrubbande – 
eliminerar behovet av fördisk

•  Optimerade egenskaper, så som 
storlek och densitet, för optimal 
avverkningsgrad – testade och 
verifierade för samtliga GRANULDISK-
maskiner

•  Godkänt för användning i samband med 
livsmedel

•  Granulerna räcker länge och återanvänds 
i maskinen – disk efter disk

•  Rätt egenskaper – ett resultat av mer 
än 25 års tester och utveckling

•  Materialets i Granulerna är speciellt 
framtaget för att inte skada maskinernas 
delar

Top Up och Granulbyte
För att upprätthålla ett fläckfritt 
diskresultat är det viktigt att alltid ha rätt 
mängd Granuler i maskinen. 

Top Up
Kontrollera Granulnivån (mängden 
Granuler) dagligen, genom att skaka ut 
lagret i Granulatuppsamlaren vid daglig 
rengöring och jämföra med markörerna i 
sidorna.  

Byte av Granuler
Efterhand blir Granulerna slitna och 
behöver bytas ut. GD Memo™ är en 
inbyggd funktion i alla GRANULDISK®-
maskiner, sombland annat håller koll på 
hur många diskcykler som körts och 
påminner användaren när det är dags att 
byta Granuler.

Hållbarhet 
PowerGranules® Granuler diskar rent upp 
till ca 2 500-3 500 cykler, beroende på 
mest körda programlängder, maskinmodell 
och typ av diskgods.

•  Effektivare alternativ till manuell 
grovdiskning i kar och traditionella, 
vattenbaserade maskiner.

•  Lägre miljöpåverkan –  mindre 
vatten- , kem- och energiförbrukning.

•  De små, blå Granulerna blästrar 
bort även inbränd mat och envisa 
intorkade matrester snabbare 
än litervis med hett vatten, starka 
kemikalier och diskmedel.

Inte vilken plast som helst
Materialet i PowerGranules® är godkänt 
för användning i kontakt med livsmedel 
och är ofarligt att förtära. 

Granuler behöver ha rätt form och tyngd 
för att ge ett så bra diskresultat som 
möjligt. De behöver vara hårda nog för 
att effektivt blästra godset rent, men 
tillräckligt mjuka för att inte skada det 
eller maskinens delar. För att uppnå 
dessa egenskaper, har Granulerna i 
PowerGranules® genomgått tusentals 
timmars laboratorietester och justerats 
efterhand.

Sortiment
10 liter  |  # 22633
20 liter  |  # 22634

PowerGranules® – kärnan i
Granule Optimised Washing Technology™


