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Käsin tapahtuvaan astianpesuun. 
Ympäristöystävällinen ratkaisu, joka 
takaa erinomaisen lopputuloksen.

    

ANNOSTELUSUOSITUS 5 LITRAAN VETTÄ:                             

Likaiset astiat: 
5 - 7 ml (1 – 1,5 tlsk)

Kevyesti likaiset astiat: 
2,5 – 3,5 ml(1/2 - 3/4 tlsk)

Erittäin likainen tiski: suosittelemme astioiden liotusta muutaman 
minuutin, annostus 3 ml tuotetta 5 litraan vettä 35 - 40 °C.

OMINAISUUDET:
Kirkas väritön neste
pH noin 7
Ominaispaino noin 1,05g/cm3

LAINSÄÄDÄNTÖ:
Tuotteen  koostumus  noudattaa  elintarvikkeiden  kanssa  
kontaktissa  olevien laitteiden ja astioiden puhdistuksesta 

laadittuja säädöksiä.

GREEN'R -tuotevalikoima sisältää ympäristövaikutuksiltaan tutkittuja 
raaka-aineita. Tuotteilla saavutetaan erinomainen puhdistustulos 
ympäristövaikutukset minimoiden.
EU:n ympäristökukka –merkin *) saanut Green’R tuotesarja täyttää 
äärimmäisen tiukat ympäristövaatimukset, joihin kuuluvat puhdis-
tusteho, aineen biohajoavuus, sekä pakkausmateriaalin kierrä-
tettävyys. Ympäristöarvojen huomioiminen ammattisiivouksessa ja 
-puhdistuksessa on nyt mahdollista käyttämällä Green’R -tuotesar-
jan tuotteita.

KÄYTTÖ :
GREEN'R HAND DISH on konsentroitu käsiastianpesuaine kaikkiin 
veden kovuuksiin. Se puhdistaa ja poistaa rasvan erittäin tehok-
kasti. Se tekee astioista säihkyvän puhtaita ja tahrattomia, 
nopeuttaen kuivumista. Tuote on turvallinen herkällekin iholle.
GREEN'R HAND DISH antaa erinomaisen tehon huolehtien 
ihostasi.
GREEN'R HAND DISH on ympäristövaikutuksiltaan vähäinen, 
mutta silti käytössä tehokkaampi kuin monet johtavat merkit.

KÄYTTÖOHJEET:
Parhaan lopputuloksen saamiseksi, sekä säästääksesi vettä ja 
energiaa, on parasta pestä astiat 35 – 40 °C seisovassa 
vedessä.Noudata aina annostelusuosituksia.
Poista irtonaiset ruuantähteet astioista ennen liottamista, samalla 
säästät vettä. Astiat voidaan huuhdella helposti vettä säästäen  joko 
seisovassa kylvyssä tai kevyesti suihkuttamalla. Tehokas puhdistuminen 
ei vaadi tuotteen vaahtoamista, joten älä lisää tuotetta vain vaahdon 
takia.

Glyseriinipohjainen

Hellävarainen 
iholle

Hajusteeton

PAKKAUS:
SA0026910 2 x 5 L
SA0026900  12  X 1L

* Vain ammattikäyttöön
* Käyttöturvallisuustiedote saatavilla
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