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Varenummer/volum
379508 80stk

Produkttype
Oppvask.

Bruksområde 
Oppvask tablett for oppvaskmaskiner. Tablettene er 
hurtigoppløselig og kan brukes til vasketid under 5 minutter. 
Meget effektiv og har forbedret evne til å holde smuss 
oppløst i vann. Effektiv ved vask med lave temperaturer 
(mellom 50 - 70 ˚C). Enkel dosering, tabletten er pakket i 
selvoppløselig folie og legges direkte i såpekammeret eller 
rett inn i maskinen. Tabletten er skånsom mot oppvasken og 
forhindrer glasskorrosjon. 

Brukerveiledning 
Legg 1 tablett i doseringskammeret uten å fjerne den 
vannoppløselige folien. Kontroller at spylearmen kan rotere 
uhindret og at filter og avløp ikke er tilstoppet. Velg program 
og start maskinen.

Dosering 
1 tablett per vask. 

Oppbevaring/lagring/holdbarhet 
Må lagres atskilt fra uforlikelige materialer. Oppbevares i 
originalbeholderen, tett lukket.

Miljømerking 
Svanemerket 5017 0048.

Miljøråd 
- Følg maskinens anvisninger om plassering av servise og fyll 
oppvaskmaskinen før du starter den. Da sparer du vann og 
strøm fordi du vasker opp færre ganger.  
- Ikke skyll av, men fjern grovt matrester. Moderne 
oppvaskmaskiner gjør oppvasken uansett, og du sparer både 
vann og tid hvis du ikke skyller av.  
- Hvis oppvasken skal stå i maskinen en stund før den 
vaskes, skal du bare lukke døren slik at matrester ikke tørker 
inn. 
- Bruk et øko-program selv om det tar lengre tid.
- Hurtigprogrammer bruker ofte mer vann og strøm enn de 
lange programmene. 

- Avkalk og rengjør maskinen med jevne mellomrom.

Innhold
<5%: ikke-ioniske overflateaktive stoffer, polykarboksylater. 
Også enzymer.

Tekniskdata/egenskaper 
Farge: Hvit, Grå.

Lukt: Ingen karakteristisk lukt.

Tilstandsform: Fast.

pH: 10,9

Tetthet: Ingen data tilgjengelig.

Korrosjon: Ingen data tilgjengelig.

Maskinoppvask tabletter 
Profesjonell Pure
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