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Sun 
Professional 
All in 1 Eco

Termékleírás
A Sun Professional All in 1 Eco egy eco címkével ellátott, 
professzionális gépi mosogatótabletta
beépített öblítő és vízlágyító só funkcióval, kézi adagolásra.

EU Ecolabel
Az EU Ecolabel jóváhagyást olyan termékek és szolgáltatások 
érdemlik ki, melyek csökkentett környezeti hatással rendelkeznek 
teljes életciklusuk során, az alapanyagok megválasztásától kezdve, 
a gyártáson és a használaton át, egészen a szennyvízbe kerülésig. 
Az EU Ecolabel egész Európában elfogadott, megbízható 
címkejelzés, mely a környezetbarát termékeket jelöli.

Termékjellemzők

• Enzim alapú gépi mosogtatótabletta
• Vízben oldódó fóliába csomagolva
• Foszfát- és illatanyag mentes
• Eco címkével ellátott

Előnyök
• Hatékonyan eltávolítja a keményítő és 

fehérjerészecskéket
• Eltűnteti a kávé- és teanyomokat
• Nincs szükség vízlágító só és öblítőszer 

hozzáadására
• Egyszerű használat
• Alacsony habzás

Környezetvédelmi előnyök

• Korlátozott veszélyes anyag tartalom
• A biológiailag lebomlő összetevőknek köszönhetően 
csökkentett környezeti hatás a vízi szervezetekre
• A gyártás során történő gazdaságos 
energiafelhasználásnak köszönhetően energiát takarítunk meg, 
így csökken a CO2 kibocsájtás is
• A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók
• A kiürült csomagolóanyag háztartási hulladékként 
kezelendő

P ro Formula 
A tökéletesen tiszta környezet jelenti a tökéletes vendégélmény 
legbiztosabb alapját. A Pro Formula by Diversey világszerte 
ismert, megbízható márkanevek alatt professzionális összetételű 
tisztítószerek teljes skáláját nyújtja Önnek, hogy már az első 
használatukkal is kiváló eredményt érjen el.

Egy lépéssel közelebb vállalkozása fejlesztéséhez.
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Sun Professional All in 1 Eco

Megjelenés pH-érték

Fehér tabletta                  11

Termék Kiszerelés Cikkszám

Sun Professional All in 1 Eco  5 x 100 db 7522970

Használati útmutató
100%-osan oldódik, a fóliát nem kell eltávolítani. Távolítsa el az ételmaradékokat az edényekről. 
Kitűnően működik alacsony hőmérsékleten (55°C) is. Állítsa a mosogatógépet alacsony hőfokú 
programra. Győződjön meg róla, hogy a gép tele van edénnyel és nem adagolta túl a 
mosogatószert. Ezáltal csökkentheti a
víz- és energiafelhasználást, valamint a környezetre kifejtett hatást. Nagyon kemény víz esetén 
(21° dH felett) további só hozzáadása szükséges A tabletták az adagolórekeszbe, vagy magába a 
tartályba is helyezhetők. Nedves kézzel
ne nyúljon a tablettákhoz.
Kezdő adagolás 2 tabletta / 20 liter víz. Hosszú ciklussal rendelkező gépek esetében 1 tabletta / 
mosogatás. A részletes 
adagolási útmutatót lásd a dobozon található táblázatban.

Tabletta súlya
20g

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló 
biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt 
csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen 
tárolandó.




