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För maskindiskning av aluminiumkärl.

4080 0002

Användningsområde För maskindiskning av aluminiumkärl i storkök, butiker, bagerier m.m. Doseras med en automatisk
diskmedelspump.

Produktegenskaper Konsistensen skadar eller fräter inte ömtåliga metaller. Innehåller inga klorföreningar. Lämplig både i
hårt och mjukt vatten.

Bruksanvisning Placera diskgodset i rätt slags diskkorg med den smutsiga sidan mot diskstrålen så att allt diskgods
träffas av strålen. Dosering av diskmedel från 1,0 g/liter.
För mycket smutsigt diskgods med ingrodd smuts rekommenderas sköljning med ljummet vatten före
diskningen eller blötläggning i förtvättlösning.

Rekommenderade temperaturer:
- Försköljning högst 35 °C
- Disklösning ca 60 °C
- Slutsköljning ca 85 °C
Diska alltid så fulla maskiner som möjligt. Undvik att över- eller underskrida den rekommenderade
doseringen.
Diska i den lägsta temperaturen som garanterar ett hygieniskt resultat.

Obs Använd vederbörlig skyddsutrustning.

Sammansättning Aktiva ämen Effekt

Nonjoniska ytaktiva medel < 5 % Minskar ytspänningen, effektiviserar alkaliernas tvätteffekt

Natriummetasilikat < 5 % Lösgör smuts, emulgerar fett, bryter ned stärkelse och
protein, skyddar ytorna mot korrosion.

Polykarboxylat < 5 % Dispergerar smuts och avlagringar

Komplexbildande medel 5-15 % Mjukgör vattnet och förbättrar rengöringseffekten.
Förebygger kalkbildning i maskinen.

Korrosionsinhibitor Förebygger frätning och mörknande av ytorna.

pH koncentrat 13.5 starkt alkalisk

pH brukslösning 11.0 alkalisk

Kiilto MD Alu Green
Maskindiskmedel
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Förvaring Förvaras i temperaturer över +10 °C i originalförpackningen. Hållbarhetstid 3 år från
tillverkningsdatumet.

Utseende och doft Oparfymerad vätska utan färgämnen.

Tillverkningsland FINLAND

Användar- och
miljösäkerhet

Tensiderna är lätt biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är miljövänliga.
Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas.

Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN

1 x 20 l 63056 6417964630565

1 x 200 l 63058 6417964630589

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller
genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.
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