
PROFESSIONELL MASKINDISK 

HYGIENISKT. SÄKERT. EFFEKTIVT. 
 

 
 

Solid Clean M 
MILJÖMÄRKT MASKINDISKMEDEL I FAST 
FORM FÖR MJUKT TILL MEDELHÅRT VATTEN 

 

 
Solid Clean M är et t innovativt och högkoncentrerat alkaliskt maskindiskmedel speciellt 
lämpligt i mjukt till medelhårt vat t en. Genom dokument erad effekt ivit et och maximal 
miljöanpassning uppf yller Solid Clean M kriterierna för Nordisk Miljömärknings miljömärke 
Svanen. Solid Clean M används tillsammans med Ecoplus Fut ure dispensersystem som 
övervakar hela diskcykeln och kontrollerar de mest kritiska faktorerna för at t spara värde- 
fulla resurser som t ex vat ten och energi. 

 

 
 

ANVÄNDARINSTRUKTION 
• Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner 
• Undvik över-/underdosering 
• Diska vid lägsta möjliga temperatur som 

resulterar i hygienisk disk 
• Tömd förpackning renspolas med vatten 

och sorteras som hård plast förpackning 

 

 HYGIENISKT - Högeffektiv på hårt smutsad disk och även på te- och kaffefläckar. 
Ger gnistrande rena resultat. 
SÄKERT - NTA-, EDTA-, fosfat- och klorfriformula garanterar hög miljöanpassning 
4,5 kg kapsel i kombination med Ecoplus Future dispensersystem ger högsta 
möjliga användarsäkerhet. Den ihoppressbara kapseln reducerar avfallsvolymen, 
avfallskostnaderna och transportvolymen vilket innebär minskad miljöpåverkan. 
EFFEKTIVT - Rent utan omdisk spar tid och pengar. 
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1 2 FÖR ANVÄNDNING I ECOPLUS FUTURE 
DISPENSRAR 

Er Ecolab-represent ant just erar 

doseringsutrustningen efter era specifika 

behov. 

3 4 1  Se hygienplan och etiket t för 
detaljerade instruktioner. 

2 Använd lämpliga skyddslgasögon och 

skyddskläder vid hantering av produkt . 

3 Byt kapsel när dispenser larmar. 

5 6  
4 Stäng av doseringsutrustningen 

genom at t trycka på enter-knappen. 

5 Ta ur den tomma kapseln. 

INFORMATION 

Svanen är Nordens officiella miljömärke. 

Svanen gör det enkelt för konsumenter at t 

välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. 

Svanen är också et t verkt yg för företag som 

vill visa sit t miljöarbete och samtidigt bidra t ill 

 
Miljömärkning Sverige ansvarar för Svanen och 

EU:s motsvarighet EU Ecolabel. 

Läs mer på www.svanen.se. 

 
Endast f ör prof essionell användning! 

För bästa hygieniska resultat, använd 

denna produkt tillsammans med Ecolab:s 

torkmedel Toprinse Clean. 

Ej för användning på aluminium och andra 

6 Tryck ihop och kasta den tomma kapseln.  mjuka metaller. 
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7 Ta upp en ny kapsel . 

8 Ta av locket från kapseln. 

9 Placera kapseln med öppningen nedåt i 

doseringsut rust ningen. 

10 Sät t på doseringsutrustningen genom 

at t trycka på enter-knappen. 

Dosering 
0,4 - 0,8 g/l vatten. 
(0,04-0,08%) i mjukt vatten (0-6dH°). 

 

SÄKERHET 

För yt terligare information, se etiket t och 

säkerhet sdat ablad. 
 

 
LAGRING 

Förvaras i originalemballage vid temperatur 

mellan 0 och 40°C. 
 

FÖRPACKNING 

4 x 4,5 kg 
 

Ecolab Inc. 
370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102 
www.ecolab.com 

 

Ecolab Europe GmbH 
Richtistr. 7 

CH-8304 Wallisellen 
Phone ++41 44 877 2000 

 

Regional Office 
David Murray John Building 
Swindon, Wiltshire SN1 1NH (GB) 
Phone ++44 1793 511221 

 

Lokalkont or 
Box 164, 125 24 Älvsjö 

Armborst vägen 1, 125 44 Älvsjö 
Tel 08-603 22 00 Kundservice 020-220 230 
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