ProCare
Shine 12 GC

Astianpesuaine
Käyttö
ProCare Shine 12 GC on lievästi emäksinen pesuainetabletti astioiden pesuun ammattikäyttöön
tarkoitetuissa puhdasvesiastianpesukoneissa.
Tuotteen ominaisuudet
•  Tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki
•  Erityisen helppokäyttöinen vesiliukoisen kääreen ansiosta
•  Yleiskäyttöinen astianpesuaine, sopii kevyen ja keskivaikean lian poistoon
•  Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä astioita
•  Suojaa korroosiolta
•  Sopii kaikenlaisille astioille, kuten lasille, alumiinille ja hopealle
•  Suojaa koristeita
•  Sisältää aktiivihappea, alkaleja ja kompleksinmuodostajia
•  Ei sisällä fosfaatteja tai aktiivista klooria
ProCare Shine 12 GC on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.
Käyttö ja annostus
ProCare Shine 12 GC on suunniteltu ammattikäyttöön tarkoitettujen Miele Professional
puhdasvesijärjestelmäisten astianpesukoneiden ohjelmia varten.
•  Manuaalinen annostus luukkuannostimen kautta ennen jokaista pesuohjelmaa
•  Suositeltu annostus: 1 tabletti ohjelmaa kohti
•  Suositeltu veden kovuus: 0–3°dH (0–0,5 mmol/l)
•  Emme suosittele Erittäin lyhyt -ohjelman käyttöä puhdasvesijärjestelmäisissä astianpesukoneissa.
Annostele pesuaine ja valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden likaisuuden mukaan. Tarpeen
mukaan ohjelman varsinaisen pesun vaiheeseen on suositeltavaa tehdä muutoksia (korkeampi
lämpötila ja/tai pitempi ylläpitoaika). Vääränlainen ohjelma voi johtaa epätyydyttävään pesutulokseen.
Huomaa:
•  Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
•  Noudata Miele Professional astianpesukoneiden käyttöohjeita.

Tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki
Kun valitset tämän EU-ympäristömerkityn tuotteen ja noudatat
annostusohjeita tarkasti, autat vähentämään vesistöjen saastumista ja
kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää.

EU-ympäristömerkki: AT/038/006

Sinnerin ympyrä
Sinnerin ympyrä kuvaa astianpesussa tarvittavia muuttujia. Sen mukaisesti
puhdistustehoon vaikuttavat neljä tekijää: kemikaali, mekaniikka, lämpötila
ja ohjelma-aika. Kaikki neljä tekijää ovat toisistaan riippuvaisia, mutta niiden
suhdetta toisiinsa voidaan kuitenkin säätää. Jos yhtä tekijää muutetaan,
yhtä tai useampaa muuta tekijää on myös muutettava, jotta puhdistusteho
pysyy samana. Perinteisiin kotitalousastianpesukoneisiin verrattuna
ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden ohjelmat ovat huomattavasti
lyhyempiä. Tämän mahdollistavat vahvasti emäksiset pesuaineet ja tehokas
pesumekaniikka.
Ammattikäyttöön tarkoitetuilla pesuaineilla, kuten ProCare Shine 12 GC:llä voidaan saavuttaa
erinomainen puhdistusteho, kun valitaan sopiva ohjelma ja säädetään tarvittaessa sen lämpötilaa ja/tai
kestoa.
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Astianpesuaine
Tekniset tiedot
•  Liuoksen pH-arvo: 10,2
Tuote täyttää pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 648/2004
vaatimukset
Säilytys
•  Säilytettävä viileässä ja kuivassa pakkaus suljettuna.
•  Säilyy oikein säilytettynä jopa 2 vuotta
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
Kuvaus

Pakkaus

Materiaalinumero

ProCare Shine 12 GC

80 tablettia – 1,28 kg

11 037 820
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