
• Product voor het inweken van zilverwerk en roestvrij
staal bestek.

• Geeft terug glans aan het zilverwerk.

Inweekproduct voor bestek en zilver
Assure Powder
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Assure Powder

Toepassing

Verpakking
20 x 1 kg
6 x 2,4 kg

Opslag
De verpakking goed gesloten houden.
0 – 40°C.

pH waarde
1%-ige oplossing

141312111098

Veiligheid
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Draag geschikte veiligheidskledij en veiligheidsbril /-handschoenen tijdens het manipuleren van het product.
Niet mengen met andere producten.
Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en het productetiket. 

Omschrijving

ASSURE POWDER is een zeer doeltreffend inweekproduct voor zilver en bestek.  Het product verwijdert 
vuil van roestvrij staal bestek en zilver vooraleer ze in de vaatwasmachine te plaatsen. ASSURE POWDER 
is geschikt voor het vernieuwen van roestvrij staal bestek.  Dit krachtige detergent lost zelfs de 
hardnekkigste bevuilingen op zoals aangekoekte voedingsmiddelen, eiwit, vleesjus, vetten/olie.  

Voor het voorweken van roestvrij staal bestek en keukengerei :
1. Verwijder grof vuil van het keukengerei vooraleer het in de inweekoplossing te plaatsen. 
2. Vul de inweekbak met warm water (max. 45°C) en voeg ASSURE POWDER toe.
2. Plaats het vaatwerk in de inweekoplossing.
3. Laat gedurende minstens 5-10 minuten inweken.
4. Spoel na met proper water en/of plaats de vaat in de vaatwasser. Reinig eveneens de inweekbak.
Voor het vernieuwen van zilverwerk :
1. Verwijder grof vuil van het keukengerei vooraleer het in de inweekoplossing te plaatsen.
2. Leg aluminiumfolie op de bodem van de inweekbak.
3. Vul de inweekbak met warm water (max. 45°C) en voeg 5–10 g/l ASSURE POWDER toe.
4. Plaats het zilverwerk in de inweekoplossing en zorg ervoor dat het in aarnaking komt met de aluminiumfolie tijdens 

het inweken. 
5. Laat gedurende minstens 5-10 minuten inwerken of totdat de aanslag verdwenen is.
6. Spoel na met zuiver water en/of plaats de vaat in de vaatwasser. Reinig eveneens de inweekbak.

Inweekproduct voor bestek en zilver

5 – 10 g/l

45°C

5-10 min.


