ProCare
Shine 12 GC

Rengøringsmiddel
Anvendelse
ProCare Shine 12 GC er et mildt basisk rengøringsmiddel i tab-form til maskinel rengøring i erhvervsopvaskemaskiner med friskvandssystem.
Produktegenskaber
•  EU-miljøgodkendt
•  Særlig nem håndtering takket være vandopløselig folie.
•  Universel anvendelse med god rengøringsevne ved lette til middelsvære tilsmudsninger
•  Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet
•  Forebygger korrosion
•  Velegnet til enhver rekvisit, herunder glas, aluminium og sølv
•  Skånsom mod glasur
•  Indeholder aktiv oxygen, alkalier og kompleksdannere
•  Fri for fosfat og aktivt klor
ProCare Shine 12 GC er kun beregnet til erhvervsmæssig brug.
Anvendelse og dosering
ProCare Shine 12 GC er tilpasset programforløbet i erhvervsopvaskemaskiner med friskvandssystem
fra Miele Professional.
•  Manuel dosering i doseringsbeholderen i døren før hvert rengøringsforløb
•  Anbefalet dosering: 1 tab pr. rengøringsforløb
•  Anbefalet vandhårdhedsområde: 0-3 °dH
•  Rengøringsprogrammet SuperKort på
friskvandsopvaskemaskinen anbefales ikke.
Program skal vælges afhængig af rekvisitter og tilsmudsning, om nødvendigt anbefales programtilpasninger i rengøringsafsnittet (øget temperatur og/eller forlænget indvirkningstid). Et uegnet program kan
give utilfredsstillende rengøringsresultater.
Bemærk venligst!
•  Må ikke blandes med andre produkter.
•  Brugsanvisningen til Miele Professionals opvaskemaskine skal følges.

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

EU Ecolabel : AT/038/006

Sinners cirkel
Sinners cirkel beskriver faktorernes sammenhæng ved rengøringsprocesser,
hvor de fire parametre: kemi, mekanisk påvirkning, temperatur og tid er
afgørende for rengøringsprocessens resultat. De fire parametre afhænger af
hinanden, men kan i størrelsen ændres i forhold til hinanden. Når et parameter ændres, skal en eller flere andre parametre tilpasses tilsvarende for at
opnå det samme rengøringsresultat.
Ved sammenligning af en industriopvaskemaskine med en husholdningsopvaskemaskine er de meget
korte programtider i erhvervsmaskinen påfaldende. Dette udlignes med stærke alkaliske rengøringsmidler og et effektivt rengøringssystem. Ved anvendelse af milde alkaliske rengøringsmidler som fx
ProCare Shine 12 GC opnås meget gode rengøringsresultater med korrekt valg af rengøringsprogram,
ligeledes med tilpasning af temperatur og/eller tid.
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Tekniske data
•  pH-værdi i anvendelsesopløsning: 10,2
Opfylder kravene i EU-forordningen om vaske- og rengøringsmidler 648/2004
Opbevaring
•  Opbevar emballagen lukket på et køligt og tørt sted
•  Holdbar i 2 år ved korrekt opbevaring.
Råd om 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 ubetænkeligt 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.
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