
Sun Professional Powder
Maskinopvaskemiddel til manuel dosering

Beskrivelse
Sun Professional Maskinopvaskepulver er et effektivt maskinopvaskemiddel
til manuel dosering. Produktet er specielt udviklet til fjernelse af besmudsning i
alle vandforhold.

Egenskaber
Sun Professional Maskinopvaskepulver er et alkalisk opvaskemiddel
velegnet til mindre industriopvaskemaskiner. Indholdet af alkali sikrer en effektiv
fjernelse af fedtstoffer. Formuleringen indeholder ligeledes effektive kalkbindere,
der forhindrer kalkudfældning i alle vandforhold, samt aktivt klor, der sikrer
effektiv fjernelse af farvede belægninger.

Fordele
• Glimrende resultater pga. formulering som effektivt granuleret pulver.
• Aktivt klor sikrer effektiv fjernelse af farvede belægninger
• Anvendeligt i alle vandforhold.
• Stabilt, letflydende pulver gør produktet nemt at anvende.

Brugsanvisning

Lang vasketid:
For husholdningsmaskiner anbefales en dosering på 20-25 ml per vaskecyklus
afhængig af besmudsning.
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Kort vasketid:
Vandets hårdhedsgrad Blødt Middelhårdt Hårdt Meget

hårdt
dHº <7 7 - 14 14 � 21 >21

<20 L 40 60 80 100
20 � 40L 80 120 160 200

Startdosering
(ml/L)
Vasketanken 40 � 60L 120 180 240 300

Efterdosering (ml/L) for hver 5 vaske,
alle tankstørrelser 40 60 80 100

Doseringsbægret, der leveres med produktet, indeholder ca. 150 ml.

Tekniske specifikationer
Udseende Hvidt pulver
pH-værdi (1% opløsning) 10.5-11.0
Vægtfylde (kg/l) 1.05
 
Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandørbrugsanvisning.
 
Opbevaring:
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.
 
Anbefalet opbevaringstemperatur:
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C og 40 °C
 
Holdbarhed:
2 år i ubrudt emballage.

Øvrige forhold
Anvendes Sun Professional Maskinopvaskepulver i henhold til brugsanvisningen, kan produktet anvendes på
alle materialer, der normalt forekommer i et køkken.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7508538 6 kg Fiberbøtte


