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lнструкцiя

щодо викорисlilння засобу

Вtанiдас

Вiдбiлювчий засiб рrя постду

Ш iнсгрукцiя визнача€ умо8и засrосувilння вiдбiлюючоrо заmф для постду, эиробницrва тов
сБланiдасrr, УкраТна з метою миття та вiдбiлtовання \ освiглення посуду {сталевого, пластикоsогý
fil фаянсовою посyду, столо8их приборiв точо} в успtновах харчовоТ та переробнот
промисrlовостi, пiдприемствах комунмьяоrо rосподарства, rромадýькоrо харчуýання та торriвлi"
на Bcix sидах транспорту, в рбових та дршкiльних замада& побрi а в iнtjJих успrноsах дrlя
отрнмання належноТ гiгiени

ilагмьнi полох(ення

futанiдВс ВiдбЬюючий засiб ря поryду - засiб дrlя миття та заfiпочування фарфороsого, сталевого
пластикоsоrо посуду з иетою його в{46iлювання\освirлення.
Склад: гiпоvtорrт натрiю, фосфатн 3,8Ь унiзерс*rьнi ПАР 296.

&lаНiдас эИбiлшоrиf, засiб дrrя поgyяу - засiý ефеlтиано sидаля€ забруднення з посуду навЬ за
н!.lзьких температур { менше 4ОоС}.
Пригоryвання робочого розчину:,{дя млтгтя посуду впfl}lу у провчнiЙ водi, видалити залиш*и Тжi,
нанести декiлька крап€rlь засобу на ryбку. Ретельно змити робочяй розчин з пасуду i залиt1.1ити
sпсuýl$.
сгЕсiб виt{орlсЁ}rня; Наповнити eMHicTb проlолодною водою { нижче 40оС}.Доддти засiб в воду i
ýМОЧУВаТИ ПОсУд протяrом 15-2О хвилин. Пiслtя ретельно промити посуд чистою к)дою.
YBara! митися пiсля замgttування s Пмм,тодi мити посlrд не
8ttrдзабрудненrн Концешрацh заобу196 Еiльпigъ

кrди.л
пiлькiсrь
засобч, rпл

Спосiб обробкв

Попередне миття
поаlдч

t% 10 1{ю занyрення

Вiдбiлювання
поryдч

z% 10 20о занурення

3асiб не мохна викорясювуsilти разоМ з кис,яотниМи заmбамИ i також на врячийЪверхнях.

особлrrвостi зilcюc!tsaнHr: Bci роботи з засобок слiд проводити в захисних гумо8их рукавичкаь
уникати попадання в очiта на шкiry.
Пакування, транспортyвiння, з5ерirання :

3аСiб фаСУЮть У rтляшку 1л в в KaHicTpy 5 л. 3асоби в упаковцi перевозятьýl BciMa видрми
тансfiорry вiдповiдно др правил перевезення вiдгювiдноТ катеrорГi вантажiв. 36ерirаrоть в
оригiнальнiй упаковцi. подалi вiд нагрiвальних прладiв i прмого сонячнок} промiння при
темпераryрi вiд +5оС до +25оС Еерепи вiд замерэання!
TepMiH зберiгання: 2 роки з д.rпi виrотовлення.
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