
VEDEL NÕUDEPESUVAHEND

holluvit Mega 3
Kasutusala

Meetod: Masinpesu
Pestavad esemed: Kasutatav nõude ja klaaside pesemiseks väikese või 

keskmise karedusega vee korral
Juhis: Ei sobi kasutamiseks alumiiniumi ja mitteraudmetallide 

korral Art nr 1275 Pappkast 6 × 2 liitrit
Art nr 1671 Kanister 26 kg
Art nr 1761 Kanister 10 liitrit
Art nr 1672 Vaat 260 kg

pH = 14
kontsentraadil

 Naatriumhüdroksiidil põhinev nõudepesuvahend
 Eemaldab kergesti kogu raskesti eemaldatava mustuse
 Ei sisalda klooriühendeid, silikaate ega fosfaate

Omadused
 Toote suur leelisus takistab tärklisekihtide teket
 Sobib kasutamiseks erinevates klaaside pesemiseks kasutatavates 

masinates

Eelised

Tõhusus ja ökoloogia

Tõhusus kujundab kogu meie mõtte- ja tegutsemisviisi, mida tõendab muu hulgas ka sertifitseerimine standardi ISO 14001 ja EMAS-i kohaselt. 
Me pöörame toote olelustsükli puhul tähelepanu ka keskkonnasäästlikkusele ja ressursside hoolikale kasutamisele: alates tooraine valikust, 
tootmis- ja tarnetegevusest ning lõpetades hollu tühjade mahutite automaatse kogumise ja ringlussevõtuga. Hollu mahutid on valmistatud 
polüetüleenist ja papist ning neid võib täielikult tühjendatuna saata jäätmekogumispunktidesse. Me abistame oma kliente pidevalt koolituste, 
puhastuskavade ja uuenduslike doseerimismeetoditega.



Importöör:
AVERA TRADING AS

Männiku tee 104, Tallinn / Ringtee 25, Tartu
tallinn@avera.ee / tartu@avera.ee

6755450 / 7366646

Lauanõud: 2–4 g liitri vee kohta

Klaasid: 0,8–4,0 g liitri vee kohta

Doseeritav kogus tuleb valida vee kareduse ja esemete 
määrdumisastme järgi.

Doseerimine

Kasutamine

pehme | dolce keskmine  | media Üksnes hollu 
klienditeenindusest

Lisada masinasse kasutusjuhendi kohaselt ja valida pesuprogramm.

Kasutusjuhised
Automaatne või käsitsi doseerimine. Automaatse doseerimise korral: tohib kasutada vaid koos automaatdosaatoriga. Tingimustele vastavat 
seadistamist teevad hollu nõudepesuseadmete spetsialistid / hollu klienditeenindajad. Kasutuseeskirja nõuetest kinnipidamisel ei kahjusta 
holluvit Mega 3 portselanist, klaasist, hõbedast, terasest, rauast või plastist, nagu PE, PP jms, valmistatud esemeid.

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski ei 
anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste rohkuse tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete omaduste 
kohta.

Toodet võib ladustada temperatuurivahemikus 5 °C kuni 40 °C.

Ladustamisjuhised
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