
 

 ARCANDIS®-Classic  

Detergent intensiv pentru sp ălat vesel ă cu 
con ţinut redus de clor 
 
Propriet ăţi 
Detergent lichid concentrat pentru maşini industriale de spălat veselă cu unul sau  
mai multe rezervoare. ARCANDIS®-Classic garantează o curăţare rapidă şi temeinică  
a coloraţiilor de ceai şi cafea precum şi resturilor persistente. Produsul se recomandă 
pentru toate categoriile de duritate a apei, evită depunerile de calcar, contribuind astfel  
la menţinerea valorii a maşinilor de spălat veselă. Datorită ingredienţilor speciali  
ARCANDIS®-Classic asigură o curăţare igienică a veselei. 
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Fosfaţi 15-30%, compuşi de albire pe bază de clor < 5%, fosfonaţi, substanţe  
alcaline, inhibitori de coroziune. 
Valoare pH (concentrat): ca. 13,5     Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 11 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Se poate întrebuinţa pentru toate felurile de veselă rezistentă la substanţe alcaline  
din porţelan, sticlă, inox şi mase plastice. Nu se recomandă pentru veselă din aluminiu,  
gumă şi veselă cu decoraţiuni sensibile. Un rezultat optim se obţine în combinaţie cu  
soluţia de clătire ARCANDIS®-Shine sau -Splend. 
 
Întrebuin ţare 
Dozarea produsului se realizează printr-un sistem de dozare  
integrat sau un sistem de dozare programabil Kiehl. Pentru a  
obţine un rezultat foarte bun, dozarea va fi reglată în funcţia  
condiţiilor locale (duritatea apei, grad de murdărie, tipul maşini)  
de tehnicianul-Kiehl. Valoarea dozării este de 2-5 grame  
per 1 litru de apă. 
 
 
 
În cazul de schimbare a produsului, întodeauna clătiţi bine,  
sistemul de dozare şi furtunile aferente de dozare.  
 

Consum  
Consumul depinde de condiţiile specifice locale precum şi de pretenţiile clienţiilor. 

  
GHS 05, Pericol (în concentrat);  
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. EUH31 La contactul cu acizii se degajă 
gaze toxice. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu 
atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă 
acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308/313 ÎN CAZ DE expunere sau de 
posibilă expunere: consultaţi medicul.  
Conţine: Sodium Hypochlorite / Potassium Hydroxide (INCI).  
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art.1!  

 

Ambalaj  
10 litri / canistre Art.-Nr. j 56 08 10 
20 litri / canistre Art.-Nr. j 56 08 21 
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