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Pociągnąć

SPOSÓB UŻYCIA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA Z DOZOWNIKAMI 
DO ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO APEX FIRMY ECOLAB
Specjalista Ecolab przeprowadzi regulację systemu 
dozowania zgodnie ze specyficznymi wymaganiami 
klienta.
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów 
w zapewnianiu higieny zawsze zalecamy stosowanie 
środka do nabłyszczania Apex Rinse PL wraz 
ze środkami do zmywarek i produktami do namaczania 
Apex.
1.   W celu uzyskania dodatkowych informacji na 

temat środków bezpieczeństwa należy zapoznać 
się z kartą charakterystyki produktu. Aby uzyskać 
informacje na temat zastosowania produktu, 
proszę sprawdzić plan higieny i etykietę produktu.

2.   Myć naczynia i sztućce w zmywarce zgodnie ze 
standardową procedurą.

UZUPEŁNIANIE DOZOWNIKA
3.   Uzupełnić pojemnik na produkt, gdy na ekranie 

sterownika APEX wskazane zostanie takie 
polecenie (ekran podświetli się na czerwono 
i włączy się sygnał akustyczny).

4.   Wyjąć nowy produkt z opakowania.
5.   Usunąć folię z tworzywa sztucznego ze środka do 

nabłyszczania w formie bloku.
6.   Wrzucić folię z tworzywa sztucznego do pojemnika 

ze standardowymi odpadami.
7.   Uzupełnić dozownik. Ekran sterownika APEX 

automatycznie podświetli się na niebiesko.

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Kompatybilne ze standardowymi naczyniami 
przeznaczonymi do mycia w zmywarce (porcelana, 
szkło, stal nierdzewna itp.).
Tylko do użytku profesjonalnego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I ZALECENIA 
DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
y   Uruchamiać zawsze całkowicie wypełnione 

naczyniami zmywarki, zawsze kiedy jest to 
możliwe.

y   Unikać stosowania zbyt małej lub zbyt dużej ilości 
środka.

y   Zmywać w najniższej temperaturze zapewniającej 
uzyskanie higienicznie czystych naczyń.

y   Informacje dotyczące usuwania pustych 
opakowań: utylizować wraz z opakowaniami 
z miękkiego plastiku.

BEZPIECZEŃSTWO
Dodatkowe informacje oraz instrukcje bezpieczeństwa 
podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki 
produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze od 0°C do 40°C 
wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE HANDLOWE / KOD PRODUKTU
Blok 2 x 1,1 kg / 9087290

PROFESJONALNE ZMYWARKI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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Apex Rinse PL

SUPERSKONCENTROWANY ŚRODEK  
NABŁYSZCZAJĄCY W FORMIE BLOKU
ZAPEWNIA BŁYSZCZĄCĄ I NIESKAZITELNIE CZYSTĄ ZASTAWĘ STOŁOWĄ.
n  SKutECzNOść – niezmienne rezultaty błyszczącej i lśniącej zastawy stołowej w wodzie 

o niskiej twardości, w szczególności w przypadku naczyń z tworzywa sztucznego.
n  WYDAJNOść – optymalny koszt stosowania. 100% zużycia produktu. Minimalna przestrzeń 

wymagana do przechowywania produktu. Krótszy czas procesu suszenia zapewniający 
większą wydajność pracy.

n  BEzPIECzEńStWO – łatwe w obsłudze i ponownym uzupełnianiu. Nie wymaga stosowania 
środków ochrony indywidualnej. Produkty oznaczone kolorem i kształtem. Brak możliwości 
pomyłki. Niewielka waga.

n  zRóWNOWAżONY ROzWóJ – do 95% mniej odpadów opakowaniowych i do 70% 
mniejsze koszty związane z transportem.


