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PROFESSIONAL MACHINE WAREWASHING
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Solid Protect
Miljömärkt högkoncentrerat 
maskindiskmedel i fast form med 
metallskydd
n RENT  - Maximal rengöringseffekt i mjukt och medelhårt vatten med metallskydd. 

kraftig smuts. Skumdämpare förebygger skumbildning i maskinen vilket ger full 
mekanisk verkan och levererar gnistrande rena resultat.

n SÄKERT  - Innehåller metallskydd som skyddar känsliga metaller som tex. aluminium, 
koppar och brons under diskprocessen. Vår 4,5 kg’s kapsel i kombination med 
Ecoplus Future doseringsutrustning ger högsta möjliga användarsäkerhet. 

n EFFEKTIVT  - Rent utan omdisk spar tid och pengar. Den hoppressbara kapseln 
reducerar avfallsvolymen, avfallskostnaderna och transporterna vilket minskar 
miljöbelastningen.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER För användning tillsammans med Ecolab’s 
doseringsutrustning.
Er Ecolab-representant justerar 
doseringsutrustningen efter era specifika 
behov.
1 Se hygienplan och etikett  för 

detaljerade instruktioner.
2 Använd lämpliga skyddsglasögon och 

skyddskläder vid hantering av produkten.  
3 Byt kapsel när dispensern larmar.

the alarm sounds
4 Stäng av doseringsutrustningen genom 

att trycka på enter-knappen.  
5 Ta ur den tomma kapseln.
6 Tryck ihop och kasta den tomma kapseln. 
7 Ta upp en ny kapsel.
8 Öppna kapseln
9 Placera kapseln med öppningen nedåt i 

doseringsutrustningen.
10  Sätt på doseringsutrustningen genom att  

trycka på enter-knappen.

INFORMATION 
Endast för professionell användning. 

SÄKERHET
För ytterligare information, se etikett och 
säkerhetsdatablad.

LAGRING 
Förvaras i orginalemballage vid 
temperaturer mellan 0 och 45 C

FÖRPACKNING 
4x4,5 kg
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Genom dokumenterad effektivitet och 
maximal miljöanpassning uppfyller Solid 
Protect kriterierna för Nordisk 
Miljömärknings miljömärke Svanen. 
Solid Protect används tillsammans med 
Ecolabs Ecoplus Future dispensersystem 
som övervakar hela diskcykeln och 
kontrollerar de mest kritiska faktorerna för 
att spara värdefulla resurser som tex vatten 
och energi.

Nordisk Miljömärkning ”Svanen” är ett 
oberoende multinationellt miljömärke av 
instiftat av Nordiska ministerrådet som har 
ett nära samarbete med EU’s 
miljömärkningssytem ”EU-Ecolabel” och 
som säkerställer miljömässiga standarder. 
Målsättningen med Svanen-märkning är att 
ge konsumenterna information som gör det 
möjligt att göra det bästa miljövalet.
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