ProCare
Shine 40

Huuhtelukirkaste
Käyttö
ProCare Shine 40 on nestemäinen huuhtelukirkaste (tiivisteneste) astioiden pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa puhdasvesi- tai tankkiastianpesukoneissa.
Tuotteen ominaisuudet
•  Parantaa ja nopeuttaa kuivausprosessia
•  Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä astioita
•  Sopii kaikenlaisille astioille, kuten lasille, alumiinille ja hopealle
•  Suojaa koristeita
•  Sisältää sitruunahappoa, tensidejä ja kompleksinmuodostajia
ProCare Shine 40 on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.
Käyttö ja annostus
ProCare Shine 40 on suunniteltu ammattikäyttöön tarkoitettujen Miele Professional astianpesukoneiden ohjelmia varten.
•  Tarkka ja taloudellinen annostelu koneen luukkuannostimen tai ulkoisen annostuspumpun (ei
kaikissa konemalleissa) avulla
•  Suositeltu annostus: 0,2–0,5 ml/l (0,02–0,05 %)
•  Suositeltu veden kovuus: 0–3°dH (0–0,5 mmol/l)
Annostele huuhtelukirkaste pestävien astioiden mukaan. Liian vähän tai liian paljon huuhtelukirkastetta voi johtaa epätyydyttävään tulokseen. Voit tehdä tarvittaessa säätöjä, kuten muuttaa koneen
tehdasasetuksia (yleensä annostuspitoisuus Mielen koneissa on 0,04 %).
Suosittelemme astianpesukonekäyttöön pehmeää vettä (0–3 °dH /0–0,5 mmol/l). Suurempi veden
kovuus (enint. 8 °dH / 1,4 mmol/l) voidaan kompensoida käyttämällä suurempia annostuspitoisuuksia.
Jos vesi on vielä tätäkin kovempaa, suosittelemme astianpesukoneen ja pestävien astioiden suojaamiseksi vedenkäsittelyjärjestelmän (kuten sisäisen tai ulkoisen vedenpehmentimen) käyttöä.
Huomaa:
•  Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
•  Kun vaihdat tuotetta, huomioi seuraava:
−K
 un käytössä on ulkoinen annostusjärjestelmä, se on huuhteltava huolellisesti vedellä ja ilmattava.
−K
 un kirkaste annostellaan koneen oman annostuslokeron kautta, täytä lokeroon uutta kemikaalia vasta, kun huuhtelukirkasteen täytön ilmaisin syttyy koneen näyttöön.
•  Noudata Miele Professional astianpesukoneiden käyttöohjeita.
Häikäisevät tulokset
Vesi on Sinnerin ympyrän mukaan yksi tärkeistä astianpesuprosessin
muuttujista. Pestyissä astioissa ei kuulu näkyä minkäänlaisia pesuprosessin
jättämiä jälkiä. Astioiden tulisi olla enimmäkseen kuivia ja häikäiseviä, eikä
niissä saisi olla mitään jäämiä. Jotta tähän päästään, veden tulee valua pois
astioista mahdollisimman nopeasti.
Huuhtelukirkaste alentaa veden pintajännitystä niin, että se valuu pois
jättämättä jälkeensä pisaroita tai juovia. Se myös auttaa sitomaan mahdollisia veden sisältämiä, sen kovuutta lisääviä ainesosia, kuten magnesium- ja
kaliumioneja, mikä auttaa ehkäisemään juovien muodostumista.
Myös pestävien astioiden materiaalilla on huomattava vaikutus kuivausprosessiin. Lasi, posliini ja
ruostumaton teräs kuivuvat eri tahtiin. Erityisesti muovi vaatii pitemmän kuivausajan, koska sen
lämmönjohtokyky on huonompi. Myös astioiden malli vaikuttaa kuivaukseen esimerkiksi, jos vesi ei
pääse valumaan niistä pois helposti.
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Tekniset tiedot
•  Tiheys (20 °C): noin 1,0 g/cm³
•  Liuoksen pH-arvo: 6,5–7,0
Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti
•  5–15 % ionittomia tensidejä
Säilytys
•  Säilytyslämpötila: 5 °C ... 40 °C
•  Oikein säilytettynä ei käyttökelpoisuusrajoituksia.
Varoitukset ja turvallisuusohjeet
Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedotteista. Ne ovat ladattavissa osoitteesta
www.miele.fi/professional.
Oikein käytettynä tuote täyttää asianmukaiset elintarviketurvallisuusmääräykset.
Hävitä pakkaukset vain tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote.
Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia.
Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.
Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet
Kuvaus

Pakkaus

Materiaalinumero

ProCare Shine 40

1 l pullo

10 328 020

ProCare Shine 40

5 l kanisteri

10 328 030

ProCare Shine 40

10 l kanisteri

10 328 040

Kanisterin aukaisin 5 l ja 10 l kanistereille

9 066 810

Tippakaukalo DTD 2 Miele ProCare-sarjan 5 l ja 10 l kanistereille

10 695 460
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