Profesionální vybavení pro gastronomii

F8400 - Mycí prostředek Winterhalter na nádobí 25 kg
Naše cena bez DPH : 2.100 Kč
Naše cena s DPH : 2.541 Kč
Dostupnost: Skladem v Brně
Katalogové číslo: 3301500
Stáhněte si letáček s nabídkou chemie v PDF. [205,1 kB]

Tekutý, vysoce alkalický, všestranný mycí prostředek s aktivním chlórem
●

●

●
●
●
●

Výrobce

Winterhalter
●

Vhodný pro profesionální myčky na nádobí, průchozí myčky, myčky s automatickým
posuvem košů i pásové myčky v restauracích, hotelech a profesionálních kuchyních

Použitelný pro nádobí všeho druhu - vyrobené ze skla, porcelánu, plastu i nerezu;
vhodný i pro příbory
Spolehlivě odstraňuje zaschlé zbytky jídla, stejně jako zabarvení od kávy a čaje
Při použití na mytí stříbra nejprve vyzkoušejte
Není vhodný na hliník (ani eloxovaný) a na další lehké slitiny
Pro dosažení optimálních mycích výsledků doporučujeme používat společně
s oplachovým prostředkem
Pozor - žíravina

Popis variant:
Skladem v Brně

●
●

Toto zařízení je skladem na
naší pobočce v Brně. Pro
domluvu nachystání k expedici,
popřípadě prohlédnutí v
Showroomu nás kontaktujte na
telefonním čísle 546 223 099. Děkujeme.

Rozměry (š x h x v): 290x250x370 mm
Hmotnost: kanystr 25 kg

Výhody produktu:
●
●
●
●
●

všestranný, vysoce koncentrovaný
vynikající výsledky mytí
účinně odstraňuje škroby
efektivní při mytí tuků
výtečně vyběluje

Složení: alkálie, bělící prvky na bázi chlóru, fosfáty, silikáty
Jedinečný způsob ochrany povrchů je šetrný k veškerému nádobí, přičemž
současně prodlužuje životnost myčky. Obsažené bělící prvky garantují dokonalou
hygienu při teplotách v nádrži od 55 do 60 °C.
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