ProCare
Shine 40 GC

Spolglans
Användning
ProCare Shine 40 GC är ett flytande spolglans (flytande koncentrat) för maskinell sköljning i professionella diskmaskiner med färskvattensystem - men även diskmaskiner med tanksystem.
Produktegenskaper
•  Försett med EU-ecomärkning
•  Förbättrar och förkortar torkningen
•  Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
•  Skumreducerande verkan
•  Lämpligt för alla typer av diskgods, även för glas, aluminium och silver
•  Skonsam mot dekoren
•  Innehåller enkelt biologiskt nedbrytbara tensider
ProCare Shine 40 GC är endast avsedd att användas för professionellt bruk.
Användning och dosering
ProCare Shine 40 GC är anpassat till diskprogrammen i professionella diskmaskiner från Miele Professional.
•  Exakt och ekonomisk dosering med en doseringspump i det interna doseringssystemet i luckan eller
en extern doseringspump (beroende på typ av diskmaskin)
•  Doseringsrekommendation: 0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04%)
•  Rekommenderat vattenhårdhetsområde: 0-3 °dH
Dosering och programval ska göras med hänsyn till typ av diskgods. En över- eller underdosering av
spolglans kan leda till otillräckliga resultat. Om man utgår från fabriksinställningarna till diskmaskinen
(för Miele-maskiner 0,04%) kan man, vid behov, göra vissa anpassningar.
Vid diskning rekommenderas användning av mjukt vatten (0-3 °dH). Högre värde (upp till max 8 °dH)
kan jämnas ut genom att öka doseringskoncentrationen. För att skydda diskmaskinen och diskgodset
så rekommenderas ändå att man använder ett vattenbehandlingssystem (till exempel intern/extern
avhärdare) för att uppnå perfekt nivå på vattenhårdheten.
Obs!
•  Blanda inte med andra medel
•  Om du ska byta måste följande beaktas:
−V
 id användning av en extern doseringspump måste doseringssystemet rengöras: spola igenom
med vatten och avlufta doseringssystemet
−O
 m den interna behållaren används så rekommenderas att den fylls på först när en indikering om
påfyllning visas
•  Följ bruksanvisningen som medföljer diskmaskinen
Strålande glans
Vattnet är en avgörande faktor i rengöringsprocessen. Efter att diskgodset har gjorts rent så ska det
inte finnas några spår kvar efter rengöringsprocessen. Diskgodset ska vara torrt och glansigt. För att
uppnå det resultatet måste vattnet rinna av diskgodset snabbt.
Genom att tillsätta spolglans så kommer ytspänningen på vattnet att reduceras så att vattnet rinner av
diskgodset utan att det bildas märken efter droppar och ränder. Dessutom binds eventuella härdningsämnen som magnesium- och kalciumjoner för att undvika ränder.
Diskgodsets material betyder också mycket
för torkningsprocessen. Material som glas, porslin eller rostfritt stål torkar olika snabbt. Särskilt plastmaterial behöver en längre tid att torka på grund av sin låga värmeledningsförmåga. Även formen på
diskgodset påverkar torkningen, till exempel om vattnet inte kan rinna av helt.
Försett med EU-ecomärkning
Genom att använda denna EU-miljömärkta produkt bidrar du till att minska
vattenföroreningar och reducera avfallsmängden när du följer doseringsanvisningarna.

EU Ecolabel : DE/038/066

Shine 40 GC

Spolglans
Tekniska data
•  Densitet (20 °C): cirka 1,0 g/cm³
•  pH-värde på brukslösningen: 6,5 – 7,0
Innehållsämnen för rengöringsmedel enligt EG-detergentförordningen 648/2004
•  15-30 % nonjoniska tensider
Förvaringsanvisningar
•  Förvaringstemperatur: 5 °C till 35 °C
•  Om medlet förvaras korrekt så påverkas inte användbarheten
Risk- och säkerhetsanvisningar
Information om säkerhet och miljö hittar du i EG-säkerhetsdatabladen.
Dessa finns på www.miele-professional.se.
Vid korrekt användning är produkten riskfri, allt enligt riktlinjerna för livsmedelsbearbetning.
Förpackningen ska bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att se hur
eventuella rester ska tas om hand.
Angivelserna i denna förteckning baseras på våra kunskaper och erfarenheter. Dock bör användaren
själv också göra egna tester. Detta produktdatablad innehåller ingen försäkran om produktegenskaper
samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.
Levererbara förpackningar och tillbehör
Beteckning

Förpackning

Materialnummer

ProCare Shine 40 GC

1 l flaska

10 714 970

ProCare Shine 40 GC

5 l dunk

10 714 980

ProCare Shine 40 GC

10 l dunk

10 714 990

Verktyg för öppning av 5 l respektive 10 l behållare

9 066 810

Uppsamlingskärl DTD 2 för 5 och 10 liters dunkar
från ProCare-serierna

10 695 460
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