ProCare
Shine 40 GC

Afspændingsmiddel
Anvendelse
ProCare Shine 40 GC er et flydende afspændingsmiddel til maskinel rengøring
i professionelle friskvandsopvaskemaskiner samt tankopvaskemaskiner.
Produktegenskaber
•  EU-miljøgodkendt
•  Forbedrer og afkorter tørringen
•  Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet
•  Skumreducerende virkning
•  Egnet til al service også glas, aluminium og sølv
•  Beskytter glasuren
•  Indeholder let biologisk nedbrydelige tensider
ProCare Shine 40 GC er kun beregnet til erhvervsmæssig brug.
Anvendelse og dosering
ProCare Shine 40 GC er tilpasset programforløbet i Miele Professionals erhvervsopvaskemaskiner.
•  Præcis og økonomisk dosering via det interne dørdoseringsanlæg eller en ekstern doseringspumpe
(afhængig af maskintype)
•  Anbefalet dosering: 0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04%)
•  Anbefalet vandhårdhedsområde: 0-3 °dH
Dosering skal afstemmes i forhold til servicet. Over- eller underdosering af afspændingsmidlet kan
give utilfredsstillende resultater. Maskinen leveres som standard med vandhårdhedsområdet indstillet
på 0,04%, der om nødvendigt kan tilpasses. På opvaskemaskiner anbefales det at anvende blødt vand
(0-3 °dH). Højere vandhårdheder (maks. 8 °dH) kan evt. udlignes ved at øge doseringskoncentrationen.
For at beskytte opvaskemaskinen og servicet anbefales det dog at anvende et vandbehandlingssystem
(fx internt/eksternt afkalkningsanlæg) for at opnå den korrekte vandhårdhed.
Bemærk venligst!
•  Må ikke blandes med andre produkter.
•  Ved udskiftning af et produkt skal følgende iagttages:
-V
 ed anvendelse af en ekstern doseringspumpe skal doseringssystemet rengøres: skylles med vand
og ventileres.
-V
 ed brug af internt doseringsanlæg skal produktet først efterfyldes, når indikatoren for påfyldning
anbefaler det.
•  Brugsanvisningen til Miele Professionals opvaskemaskine skal følges.
Skinnende rent
Vand er en afgørende faktor ved rengøringsprocessen iht. Sinners cirkel. Når servicet er rengjort, bør
der ikke være synlige rester fra rengøringsprocessen. Servicet skal så vidt muligt være tørt og blankt
uden rester. For at opnå det, skal vandet så vidt muligt løbe af.
Ved at tilsætte klarskyllemiddel reduceres vandets overfladespænding betydeligt, så vandet kan løbe af
uden at efterlade striber eller dråber. Desuden bindes eventuelle hærdere i vandet som magnesium og
kalciumioner, derved undgås striber.
Servicets materiale har ligeledes afgørende indflydelse på tørreprocessen. Materialer som glas, porcelæn eller rustfrit stål tørrer ved forskellige hastigheder.
Især er plast længere tid om at tørre på grund af ringere varmeledeevne. Også servicets form påvirker
tørringen, fx hvis vandet ikke kan løbe af.

EU-miljøgodkendt
Ved at bruge dette EU-godkendte produkt og overholde doseringsvejledningen, bidrager du til at reducere vandforureningen og mængden af
affald.

EU Ecolabel : DE/038/066

Shine 40 GC

Afspændingsmiddel
Tekniske data
•  Vægtfylde (20°C): ca. 1,0 g/cm³
•  pH-værdi på anvendt opløsning: 6,5 - 7,0
Indholdsstoffer til rengøringsmiddel iht. EU-forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler
•  15-30 % nonioniske tensider
Opbevaring
•  Skal opbevares ved: 5°C til 35°C
•  Ingen tidsbegrænsning ved korrekt opbevaring
Råd- og sikkerhed og advarsler
Sikkerheds- og miljøinformationer er tilgængelige i EU’s sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige
under www.miele-professional.dk.
Ved normalt brug er produktet uproblematisk i henhold til de relevante retningslinjer for forarbejdning af
fødevarer.
Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester : se sikkerhedsdatablad.
Oplysningerne heri er baseret på vores nuværende viden og erfaring. Den fritager ikke brugeren fra
egne undersøgelser og forsøg. En juridisk bindende garanti for
bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.
Emballagestørrelser og tilbehør
Betegnelse

Beholde

Materialenummer

ProCare Shine 40 GC

1 l flaske

10 714 970

ProCare Shine 40 GC

5 l dunk

10 714 980

Åbner til 5 l og 10 l dunke

9 066 810

Drypbakke DTD 2 for 5 og 10 liters dunke fra ProCare serien

10 695 460

Kontaktdata:
www.miele-professional.dk
Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, D-33332 Gütersloh
Telefon +49 0 800 22 44 644
Danmark
Miele A/S
Erhvervsvej 2
DK-2600 Glostrup
Tlf. Kundecenter 4327 1510
professional@miele.dk

etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 19-0345 / 02/2020

ProCare

