Sun Professional Tabletit
Koneastianpesuainetabletit

Kuvaus tuotteesta
Sun Professional Tabletit on kehitetty astianpesukoneisiin, joihin pesuaine
annostellaan käsin. Koostumukseltaan uudistuneessa Sun Professional
Tabletissa on lasien korroosionsuoja, joka auttaa laseja säilyttämään
alkuperäisen loiston ja kirkkauden. Tehokas koostumus kaikenkovuisissa
vesissä.

Ominaisuudet
Sun Professional Tabletit sopii sekä lyhyisiin että pitkiin pesuohjelmiin.
Tabletin sisältämä emäs poistaa tehokkaasti rasvalikaa, entsyymit valkuais- ja
tärkkelyslikaa ja happeen perustuva valkaisuaine mm. kahvin ja teen
aiheuttamia väritahroja. Tabletti sisältää myös kompleksointiainetta, joka estää
saostumien muodostumista kaikissa vesiolosuhteissa. Uudet Sun Professional
Tabletit sisältävät sinkkiyhdisteen, joka suojaa laseja konepesussa korroosiolta
kilven tavoin.
Tabletin tehokkaan koostumuksen ansiosta astioista tulee puhtaat ja myös
astianpesukone pysyy puhtaana.
Tabletit mahdollistavat tarkan ja turvallisen tavan annostella astianpesuainetta.
Sun Professional Tabletit on Unileverin Turvallisuus- ja ympäristökeskuksen
(SEAC) hyväksymä ja turvallinen, kun sitä käytetään käyttöohjeen mukaisesti.

Edut
• Tiivistetyt tabletit antavat erinomaisen pesutuloksen
• Sisältää korroosionsuojan, joka auttaa laseja säilyttämään alkuperäisen
kirkkauden
• Helppo annostella
• Happeen perustuvan valkaisuaineen ansiosta tehokas kahvi-, tee- ym.
värillisten tahrojen poistaja
• Entsyymien ansiosta tehokas tärkkelys- ja proteiinilian poistaja
• Sopii kaikenkovuisiin vesiolosuhteisiin
• Voi käyttää pitkissä ja lyhyissä pesuohjelmissa

Käyttöohje
• Vältä irtolikaa astianpesukoneessa: kaavi ruuantähteet astioilta ja esiliota
vaikeat likatahrat enintään +35 °C lämpöisessä vedessä.
• Täytä astianpesukone valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
• Puhdista säännöllisesti astianpesukoneen sisäosat kuten sihdit, jolloin
pesutulos pysyy hyvänä.
• Varmistaaksesi parhaan pesutuloksen käytä Sun Professional tablettien
kanssa Sun Professional Huuhtelukirkastetta. Sen erityiskoostumus
varmistaa astioiden nopean kuivumisen ilman pisaranjälkiä.
Annostus
Kotitalouskoneet
1 tabletti, joka voidaan sijoittaa pesuainelokeroon, ruokailuvälinekoriin tai
koneen altaaseen.
Jatkuu..

Sun Professional Tabletit
Käyttöohje jatkuu
Yksitankkikoneet

Alkuannostus
(tablettien määrä)
Koneen koko

Vesimäärä
<20 l
20 – 40 l

Lisäannostus jokaisen 5 pesun jälkeen

Pehmeä
vesi
<7
2
4

Kova
vesi
>7
3
6

1

1

Tekniset tiedot
Ulkonäkö
pH (1% liuos)

Valkoinen tabletti
10,5

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää spesifikaationa.
EY 89/542:n mukaiset ainesosat:
Ionittomia tensidejä
<5%
Polykarboksylaatteja
<5%
Happeen perustuvaa valkaisuainetta 15 - 30 %
Fosfaattia
>30 %
Entsyymejä

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa ja suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Sun Professional Tabletit soveltuu useimmille suurkeittiöissä tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään
ohjeiden mukaisesti.

Ympäristötiedot
Pahvirumpu on valmistettu uusiokartongista ja sen kansi on polyeteenimuovia ja ne voidaan kierrättää
materiaaliuusiokäytössä tai vaihtoehtoisesti energiahyötykäytössä polttamalla. Käytetyistä raaka-aineista sekä
muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteessä.
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7512071
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Pakkauskoko
100 kpl

Pakkausmuoto
pahvirumpu
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