
  

 
 ARCANDIS®-EcoTab  

Foszfátmentes mosogatótabletta 

Tulajdonságok  
Mosogatótabletta minden, a piacon szereplő, háztartási mosogatógéphez. A termék hatásos 
fehérje és keményítőoldó, kimagasló zsíroldó hatású és eltávolítja még a legmakacsabb kávé  
és teaszennyeződéseket is. Még alacsony hőmérsékletű programmal is teljes tisztítási 
eredmény érhető el. Üveg-korrózió gátló tartalma engedélyezi az üvegtárgyak kiméletes 
mosogatását. ARCANDIS®-EcoTab foszfát-, illat és konzerváló anyagok mentes, ezáltal 
különösen környezetbarát. 
 
Összetev ők (a 648/2004/EK alapján) 
Oxigén alapú fehérítők 5 - 15 %, nem ionos tenzidek < 5 %, foszfonátok < 5 %,  
polikarboxilát < 5 %, enzimek (subtilisin, amylase). 
pH-érték (1%-os oldat): kb. 10,5 
 
Felhasználási terület  
Mindenfajta lúgálló porcelán, üveg, nemesfém, műanyag edény és evőeszközre használható. 
Ezüsthöz nem alkalmas. A kristálypoharakat, kézzel festett porcelánokat, alumínium lábosokat, 
valamint fanyelű evőeszközöket kézzel mosogassuk. Az ARCANDIS-Splend-el és ARCANDIS-
Salt-al kombinálva garantált az optimális tisztítási eredmény. 
 
Felhasználás  
Vegyék figyelembe a mosogatógép használati utasítását. Enyhe  
szennyeződéseket a gép megtöltése előtt mossuk le. Rendszeresen  
ellenőrizzük a szűrő tisztaságát. A sót (vízlágyítót) és az öblítőszert  
megfelelő időben pótoljuk és a mosogatógép használati utasítása  
alapján a helyi vízkeménységi fokhoz igazítva adagoljuk. A védőfólia  
eltávolítása után egy tablettát teszünk az adagolóba. Ezt követően 
kiválasztjuk a megfelelő mosogatási programot és elindítjuk  
a mosogatógépet. Rövid programoknál az ARCANDIS®-Powder  
használata javasolt. 

Anyagszükséglet  
Mosogatási folyamatonként egy tabletta. 

GHS 07, Figyelem (koncentrátumban);  
H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy 
címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig 
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.  
Az öblítés folytatása. P337/313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.  
EUH208 Subtilisint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

 
 
Kiszerelés  
60 db 18 gr-os tabletta csomagolásonként  
5 csomag kartononként Cikkszám: j 56 11 5a 
 

Mosogatás  
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Egyéb utasítás:  
Ez egy kiváló, környezetbarát minősítéssel rendelkező mosogatótabletta,  
amely alacsony hőfokon is nagyon jól tisztít (55°C). Válassza ki a megfelelő 
alacsony hőfokú mosogatási programot, használja ki teljesen a mosogatógép 
befogadóképességét és az ajánlott tabletta mennyiséget ne lépje túl. Ezáltal 
csökkenti a víz és energia felhasználást és a szennyvíz keletkezésének 
mennyiségét. Gyermekektől távol kell tartani. További információ az EU 
ökocímke-honlapján található: www.ecolabel.eu. A csomagolás 
újrahasznosítható. 


