Technický list
Odpěňovač

A 60 FO
BTekutý

koncentrát k potlačení pěnění

Možnost použití:
• Vhodný pro profesionální myčky černého nádobí a
náčiní v restauracích, hotelech , kuchyních veřejného stravování stejně tak, jako v pekárnách a řeznictvích.
• Vhodný na nádobí, příbory, tablety, náčiní atd. z
porcelánu, plastu, nerezu a hliníku.
• Zajišťuje optimální potlačení pěnění i při velkém
znečištění myčky.

Pro dosažení perfektních mycích výsledků doporučujeme používat ve Winterhalter mycích strojích mycí
prostředky F 865 Plus nebo P 865 Plus, oplachovací
prostředek B 100 N a změkčovač DuoMatik.

Dávkování:
Pokyn pro ruční dávkování! 1 Ltr. láhev
Automatickým dávkovačem 0,1 do 1 ml/l v závislosti
na znečištění a požadovaném potlačení pěnění.
Nastavení dávkování odpěňovače na místě servisním technikem Winterhalter zajišťuje perfektní výsledky.

AL
Výhody produktu:
• vysoce koncentrovaný
• vynikající potlačení pěnění zajišťuje účinnou mycí
techniku
• dobrá ochrana nádobí a povrchů
• bez zápachu

Složení:
Neionogenní tenzidy, konzervanty: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

PO4
Nejlepšího dávkování se dociluje v mycích strojích s
vestavěným dávkovačem.

CL

NTA

Speciální složení A 60 FO spolehlivě zabraňuje
tvorbě nežádoucí pěny a zajišťuje tak plně mycí
sílu stroje.
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Balení:

Důležité:

1l

Technische
Daten:
5l

PE-láhev
PE-kanystr

Technická data:
Barva:
Zápach:
Hodnota pH:
Viskozita:
Skladovatelnost:
Skladovací podmínky:
Hustota:

bílá
specifický pro produkt
7,5
< 10 (při 20°C v mPa s)
24 měsíců
chladnu, temnu, nevystavovat mrazu, do max. 40°C
1,0 g/cm³

Likvidace prázdných obalů:
• Pouze dobře vypláchnutý a uzavřený obal předat do
sběrného místa obalů.
• Řiďte se návodem na bezpečnostním listu

Bezpečnostní pokyny:
S 46

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení.

• Mycí prostředek není určen pro domácí, ale pouze
pro průmyslové strojní použití!
• A 60 FO je použitelný se všemi v prodeji dostupnými mycími prostředky pro průmyslové mycí stroje.
• Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu
ve svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu
záření. Chraňte před mrazem.
• Nikdy nemíchejte odlišné produkty a neplňte je do
neodpovídajících nádob či lahví, apod. !
• Před výměnou mycího prostředku se musí kontejnery, hadičky i dávkovací zařízení důkladně propláchnout čerstvou vodou.
• Barevné odchylky od standardu mycího prostředku
mohou být způsobeny skladováním či variací výchozí suroviny a nemají vliv na kvalitu produktu.
• Parametry mytí odpovídají předpisům norem DIN
(DIN 10 510 až 10 512 a DIN 10 522). Vše je v souladu s Working Group of Commercial Dishwashing
ve VGG. Více na : www.vgg-online.de
• Pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti
Vaší myčky čistěte všechna síta a filtry na konci dne
po vypnutí stroje a ukončení samočisticího programu. Dvířka nechte otevřená, aby mohl vyschnout
vnitřní prostor myčky a zabránilo se tak vzniku koroze.
• Pro čištění a údržbu nerezových ploch myčky doporučujeme C 122 Universální odmašťovač a čistič
nerezu Winterhalter nebo C161 Prostředek na udržování nerezu Winterhalter.
• Nehodové pokyny, provozní pokyny a bezpečnostní
listy jsou k dispozici na požádání, případné další informace na www.winterhalter.cz

Die gemachten Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen der Winterhalter Gastronom GmbH. Diese befreien den Verwender nicht von seinen eigenen PrüWinterhalter Gastronom s.r.o. · Profesionální mycí systémy
fungs- und Obhutpflichten. Befindet sich der Verwender wegen eines Produktes im Zweifel hinsichtlich dessen Verwendungsfähigkeit, so ist eine anwendungsModletice
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