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● Super geconcentreerd detergent voor een maximal reinigingskracht,
geschikt voor zacht water.

● Een schitterend wasresultaat! NCT®, Natural Cleaning Technology,
beschermt gevoelige en delicate ingrediënten en lost zware bevuiling
probleemloos op.

● Nieuwe samendrukbare ‘Foldaway’ capsule: vermindert de 
hoeveelheid verpakkingsafval, verpakkingsbelasting en transport 
en levert op die manier een aanzienlijke bijdrage aan het milieu.

● Gebruiksvriendelijk en veilig: Solid Shine gecombineerd met het 
Ecoplus V doseerapparaat sluit verspilling en verkeerd 
productgebruik uit.

● Totale kostencontrole: dankzij een eenvoudige en veilige manipulatie
van doseerapparaat en product wordt een volledige controle 
bekomen: minder voorraad, verminderde kosten en een beter 
wasresultaat.

Hygiënisch Vaatwas Detergent, voor de machinale vaatwas

Solid Shine
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Solid Shine
Hygiënisch Vaatwas Detergent, voor de machinale vaatwas

‘Ecoplus Future’ formule
De Solid Shine formule is hooggeconcentreerd en in het bijzonder
geschikt voor ko�e- en thee-aanslag, met een maximale
reinigingskracht in zacht water.
De innovatieve NCT technologie beschermt gevoelige, natuurlijke
ingrediënten die hardnekkige bevuiling verwijderen en garandeert
een uitstekend resultaat met één gang door de machine. Deze
technologie bespaart tijd en vermindert de consumptie van
energie en water.
De Solid Shine formule bevat de nieuwe anti-schuim 3000
technologie, welke schuimvorming tegengaat en waarbij de
mechanische was-actie behouden blijft.
Het Ecoplus V doseerapparaat beheert uw vaatwas-proces en
controleert de kritische factoren om belangrijke bronnen zoals
water en energie te sparen.

Samendrukbare ‘Foldaway’ verpakking
De nieuwe ‘Foldaway’ verpakking houdt rekening met het
toenemende milieu-bewustzijn. Met deze samendrukbare
verpakking verbetert de ratio plastic-chemie met 32%. De
‘Foldaway’ capsule vermindert de hoeveelheid verpakkingsafval
en neemt minder opslagruimte in gebruik. Wij hebben eveneens,
per capsule, 12,5% meer product toegevoegd, wat het
vrachtvervoer met zijn benzineverbruik vermindert en ten goede
komt aan het milieu.

Gebruiksinformatie
1. Uw Henkel-Ecolab Specialist installeert het Ecoplus Future 

vaatwas hygiëne systeem en stelt het nauwkeurig af voor het 
verkrijgen van de juiste en precieze dosering aangepast aan uw 
vaatwasproces.

2. Vervang de lege ‘Foldaway’ capsule wanneer het alarm gaat.
3. Solid Shine is geschikt voor porselein, glas, plastic (geen 

polycarbonaat) en roestvrij staal of bestek.
4. Voor aluminium keukengerei raden wij u aan om Solid Promagic 

te gebruiken. Gelieve uw Henkel-Ecolab Specialist te 
raadplegen voor verdere gebruiksaanwijzigingen.

Verpakking
Doos met 4x4,5kg capsules

Veiligheid
Corrosief product. Voor verdere instructies, gelieve het
productetiket en het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.
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WATERCONDITIES

VERPAKKING

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Foldaway capsule

Materiaal
Recycleerbaar

Geschikt voor
aluminium/zachte metalen

Speciale informatie

Eigenschappen voor bleken

ISO Certi�caat
9001

14001

Omdoos
Materiaal

Recycleerbaar
Bestaat uit gerecycleerd materiaal
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Heel Hoog Hoog Medium Laag

Karton
JA NEE
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Oppervlakte-actieve sto�en biologisch afbreekbaar volgens de Europese wetgeving OECD 301B

• hoge bevuilingstolerantie in zacht water • ideaal voor ko�e- en theevlekken
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ECOLOGISCH-LOGISTIEKE INFORMATIE
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