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Přípravek do myček – Aktivit
Aktivit UR - mycí prostředek pro automatické mycí stroje nádobí
Vlastnosti:
AKTIVIT UR je tekutý univerzální mycí prostředek vyvinutý speciálně pro použití v
průmyslových myčkách nádobí. Díky optimálnímu složení má přípravek velmi dobrý
mycí účinek, je účinný také v tvrdé vodě a šetří dekor mytého nádobí.
Složení: alkoholy, C12-15- rozvětvené a lineární, etoxylované (>2.5-5EO), Hydroxid
sodný, 5 - 15 % fosfáty, 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, 5 - 15 %
amfoterní povrchově aktivní látky Dávkování:
Pokud používáte AKTIVIT UR pomocí námi dodávaného elektronického dávkovacího
zařízení (BRIGHTWELL), Vám ochotně vysvětlí a se vším Vám poradí náš odborník.
Pokud už dávkovací zařízení vlastníte, dávkujte AKTIVIT UR dosud používaným
způsobem. Při použití přípravku je orientační dávka 1–5 g/l vody v nádržce
umývacího cyklu.
Použití:
Přípravek je určený na oplachování všech druhů nádobí, včetně skla, porcelánu a kovů, ve velkokapacitních,
profesionálních a průmyslových myčkách nádobí.

Aktivit OUR - oplachovací a leštící prostředek pro automatické mycí stroje nádobí
Vlastnosti:
AKTIVIT OUR je tekutý univerzální oplachovací prostředek vyvinutý speciálně pro použití v průmyslových
myčkách nádobí. Díky optimálnímu složení má přípravek velmi dobrý účinek, je
účinný také v tvrdé vodě a zabezpečuje rovnoměrně lesklý povrch nádobí po jeho
vysušení.
Složení: alkoholy, C12-15- rozvětvené a lineární, etoxylované (>5 - <15 EO), 5 % - 15
% neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidlo: 2-BROMO-2NITROPROPANE-1,3-DIOL, parfém, CITRAL, D-LIMONENE
Dávkování:
Pokud používáte AKTIVIT OUR pomocí námi dodávaného elektronického
dávkovacího zařízení (BRIGHTWELL), Vám ochotně vysvětlí a se vším Vám poradí náš
odborník. Pokud už dávkovací zařízení vlastníte, dávkujte AKTIVIT OUR dosud
používaným způsobem. Při použití přípravku je orientační dávka 0,1 až 0,6 g/l vody v
nádržce oplachovacího cyklu.
Použití:
Přípravek je určený na oplachování všech druhů nádobí, včetně skla, porcelánu a
kovů, ve velkokapacitních, profesionálních a průmyslových myčkách nádobí.
Použitím tohoto přípravku v závěrečné oplachovací fázi získáte rovnoměrně lesklý povrch umývaného nádobí
bez fleků.

Kat. číslo
10601100
10601110

Popis produktu
AKTIVIT UR: mycí přípravek do myček
AKTIVIT OUR: oplachovací přípravek do myček

tel.: +420 731 476 698
+420 731 476 638

e-mail: info@echolab.cz
IČO: 04999932

Množství
5 litrů
5 litrů

Cena bez DPH
520,520,-

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
667315/5500

