ARCANDIS®-EcoTab
Tabletki do zmywarek, wolne od fosforanów
Właściwości
Tabletki do mycia naczyń w zwykłych zmywarkach domowych. Skutecznie usuwają białko
i skrobię oraz znakomicie rozpuszczają tłuszcz i uporczywy osad po kawie i herbacie.
Produkt osiąga pełną siłę czyszczenia nawet w programie o niskiej temperaturze mycia.
Zawarte w produkcie ochronne substancje antykorozyjne umożliwiają delikatne mycie naczyń
szklanych. ARCANDIS®-EcoTabs jest wolny od fosforanów, substancji zapachowych i
konserwantów, a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska naturalnego.

Skład (wg 648/2004/WE)
Wybielacz na bazie tlenu 5-15%, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%,
fosfoniany, 5% polikarboksylany <5%, enzymy (subtylizyna, amylaza).
pH (1 % roztwór) = ok. 10,5

Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak:
porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie stosować do mycia srebra,
kryształu, ręcznie malowanej porcelany, garnków i patelni aluminiowych oraz sztućców z
drewnianą rączką, które najlepiej myć ręcznie. Optymalny wynik mycia zostaje
uzyskany w kombinacji z ARCANDIS®-Splend i ARCANDIS®-Salt.
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Wskazówki
Produkt do mycia naczyń oznakowany Wspólnotowym Oznakowaniem
Ekologicznym myje dobrze w niskich temperaturach (55°C).
Wybierz program mycia w niskiej temperaturze, włączaj tylko
całkowicie wypełnioną naczyniami zmywarkę i nie dozuj więcej
produktu niż zalecono. W ten sposób zużycie energii i wody będzie
możliwie niskie a zanieczyszczenie wody zredukowane.
Przechowywać z dala od dzieci. Pozostałe informacje na stronie
internetowej Oznakowania Ekologicznego UE www.ecolabel.eu.
Opakowanie recyklingowe.

Mycie naczyń
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Należy przestrzegać zaleceń producenta zmywarki. Przed załadowaniem
naczyń do zmywarki usunąć z nich luźne zabrudzenia. Regularnie kontrolować
czystość filtrów. Odpowiednio wcześniej uzupełnić komory przeznaczone
na sól (zmiękczającą) oraz nabłyszczacz, a dozowanie dopasować do lokalnej
twardości wody zgodnie z zaleceniami producenta zmywarki. Usunąć folię
zabezpieczającą i włożyć tabletkę do komory dozowania. Następnie wybrać
program mycia i włączyć zmywarkę. Dla krótkich programów mycia zalecane
jest stosowanie ARCANDIS®-Powder.

Zużycie
GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy. P101 Wrazie konieczności zasięgnięcia porady lekarza
należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P305/351/338 W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337/313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH208 Zawiera: Subtilisin. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.

Opakowanie
60 tabletek po 18 g w kartonie
5 kartonów w opakowaniu zbiorczym
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1 tabletka na jeden proces mycia

