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PROFESSIONELT MASKINOPVASKEMIDDEL
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Solid Mega   
HØJKONCENTRERET FAST  
MASKINOPVASKEMIDDEL TIL  
BRUG I MIDDELHÅRDT VAND
n CLEAN - Maksimal rengøringsevne i middelhårdt vand. Solid Mega er særlig    

velegnet til at fjerne te- og kaffepletter. En speciel teknologi forhindrer skumdannelse,
og sikrer en fuld mekanisk indsats, der bidrager til et skinnende rent resultat.

n SAFE - Den 4,5 kg tunge Solid kapsel i samarbejde med Ecoplus Future doseringsudstyr  
skaber den højest mulige sikkerhed. Ingen direkte kontakt med produktet og en
100 % tom kapsel når alarmen lyder, gør det muligt at smide pakningen ud sammen  
med det almindelige affald.

n EFFICIENT - Rengøring i en og samme arbejdsproces sparer tid og penge. Den 
sammenfoldelige pakke reducerer affaldsmængden, transport og reducerer signifikant  
miljømæssige fodspor.

 

 

 

 

 

 

 

BRUGERVEJLEDNING

ANVENDES MED ECOLAB DOSERINGSENHED 
Din Ecolab konsulent vil justere 
doseringsenheden efter dine specifikke 
behov for rengøring.
1   Se hygiejneplanen og produktetiketten

for detaljeret brugervejledning.
2  Anvend påkrævet beskyttelse  

ved direkte kontakt med produktet.
3  Genopfyld produktdispenseren når 

alarmen lyder.
4  Sluk doseringsenheden ved at trykke 

på enter.
5  Fjern den tomme kapsel. 
6  Ødelæg og smid den tomme kapsel ud. 
7 Tag en ny kapsel fra kassen.
8  Fjern låget fra kapslen.
9 Placer kapslen med åbningen nedad

i doseringsenheden.
10Tænd doseringsenheden ved at 

trykke enter.

INFORMATION
Kun til professionelt brug!
For at opnå det bedste resultat skal du
bruge produktet i kombination med et  
Ecolab afspændingsmiddel. 
Bør ikke bruges på aluminium og andre 
bløde metaller. Dosering 0,7 - 1,4 g/l.

SIKKERHED
For yderligere information og sikkerheds- 
instruktioner se produktetiketten og  
Sikkerhedsdatabladet.

OPBEVARING
Opbevares under 40°C i original tillukket
emballage.

EMBALLAGE
4 x 4,5kg
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