OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK
Udržovací čisticí prostředek

VAMAT KS DW 40

Leštidlo, kyselé

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ V potravinářském provozu, např. v pekárnách, v řeznictvích, v pohostinství
a ve velkých kuchyních

■ Vhodný pro všechny myčky nádobí

■ Hodí se zejména na sklenice, porcelán, plast, nerezovou ocel, hliník i
příbory

■ Univerzální použití
■ Velmi dobré chování během procesu a schnutí bez šmouh a skvrn
■ Vynikající smáčení nádobí

■ Použitelné pro přepravní bedny a podnosy

■ Dobrá snášenlivost s materiály
■ Vhodný zejména v oblastech s tvrdou vodou
■ Silný koncentrát, proto úsporné dávkování a vysoká hospodárnost

Technické údaje
Hodnota pH

2

Barva výrobku

bezbarvý

Obal*

10 l kanystr

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com
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Použití a dávkování
Dávkování probíhá pomocí automatických dávkovacích
přístrojů podle umývaného materiálu a tvrdosti vody:
0,05 - 0,4 ml / 1 l vody

Upozornění
Nemíchat s jinými produkty. Plochy nebo předměty, které se dostávají do
přímého kontaktu s potravinami, se musí pečlivým opláchnutím vodou zbavit
zbytků z čištění.
Pokud chcete změnit prostředek, vypláchněte vždy nádoby, vedení a dávkovací
přístroje.
Po skočení provozu myčky vyčistěte všechna síta.
Nechte myčku trochu otevřenou, aby uvnitř vyschla, zabráníte tak vzniku
koroze.
Nenechávejte prostředek na přímém slunečním světle.

Doplňkové výrobky
Vamat GF DW 25 - Tekutý prostředek na mytí skla a nádobí, zásaditý
Vamat GH DW 30 - Tekutý prostředek na mytí nádobí, vysoce alkalický

Standardní věty o nebezpečnosti
H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Vamat KS DW 40 na www.buzil.com.
Číslo výrobku*:
DW40-0010R1

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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