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PROFESSIONAALNE NÕUDEPESU 

PUHAS. OHUTU. TÕHUS. 
 

 

 

ApexTM Manual Detergent 
nõudepesuvahend käsitsipesuks 
KÕRGE KONTSENTRATSIOONIGA 
NÕUDEPESUVAHEND KÄSITSIPESUKS PLOKINA 
MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT NÕUDEPESU. 
ApexTM  Manual Detergent on kõrge kontsentratsiooniga nõudepesuvahend käsitsipesuks, mis 
on mõeldud sööginõude ja -riistade puhastamiseks. Kõrge kvaliteediga koostisained 
eemaldavad hõlpsalt rasva ja mustuse ning tagavad selle, et söögiriistad, nõud, potid ja 
pannid saavad materjali kahjustamata ja lihtsalt puhtaks.  
▪ Tulemus Puhastus, mis ei kahjusta materjali. Eemaldab kiiresti rasva ilma tugeva 

küürimiseta. Vale doseerimine ei ohusta hügieeni. 
▪ Tõhusus Optimaalsed tarbimiskulud, 100%-line tühjendamine, 

pikaajaline, hoiab ladustamisel ruumi kokku ja jätab põranda 
vabaks. 

▪ Ohutu Lihtne kasutada ja taastäita,värv- ja kujukood, segada ei ole võimalik, ei ole 
vaja tegeleda suurte tootepakendite tüütu käitlemisega, fooliumpakendis 
1,36 kg plokk, õrn nahale ja kätele. 

▪ Säästlik 95% vähem pakendit, 70%vähem transporti. 
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p ex manual dete rgent 

Teie Ecolabi konsultant paigaldab ja 
seadistab dosaatori vastavalt teie 
vajadustele ning teeb töötajatele 
koolituse.    
1. Järgige puhastusplaani, jälgige 

tooteetiketti ja ohutuskaarti.  
2. Täitke kraanikauss veega. Süsteem 

võimaldab lisada vajaliku koguse 
ainet, kui vajutate nuppu „PUSH“. 

3. Eemaldage suurem mustus. Leotage 
vastavalt mustuse astmele 5-10 
minutit. Küürige kõik pealispinnad ja 
laske üleliigsel veel voolata tagasi 
kraanikaussi. 

4. Loputage puhta sooja veega.  
5. Laske õhu käes kuivada avausega 

allapoole. Ärge kuivatage. Lisage 
puhastuslahust iga kahe tunni tagant 
uuesti.   

DOSAATORI TÄITMINE 
6. Kontrollige regulaarselt dosaatori 

täitetaset ja täitke seda vajadusel. 
Dosaatorisse mahub kuni 1,5 plokki.  

7. Eemaldage plokilt pakkekile. 
8. Asetage plokk dosaatorisse. 
9. Pange pakkekile pakendiprügi hulka. 

 
DOSEERIMINE 
0,3 - 0,6 g/l vastavalt vee karedusele 
ja mustuse astmele. 
MÄRKUSED / TEAVE 
Ainult professionaalseks 
kasutamiskes.  
Jälgige ohutuskaardil ja 
originaalpakendil olevaid 
ohutusnõudeid. 
pH TASE (1 %) 
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HOIUSTAMINE 
Hoida temperatuuril, mis jääb alla 40 °C 
ainult originaalpakendis.  
PAKENDI SUURUS 
2 x 1,36 kg plokk  9079330 


