
SPETSIAALNE PESEMISVAHEND

Hollid G 12
Kasutusala

Meetod: ihupesu.

Pestavad esemed: valge pesu temperatuuril kuni 60 °C.

Art nr 2016
Art nr 2015

Pappkast
Kanister

2 × 4 liitrit
10 liitrit

pH = 8
kontsentraadil

 Väga kontsentreeritud, sisaldab eriti suures koguses optilisi 
valgendeid.

 Eemaldab pesu kahjustamata näiteks kakao-, vere-, rasva- ja 
valguplekid.

 Ei muuda pesu topiliseks.
 Ei sisalda fosfaate ega pleegitusaineid.

    
Omadused

 Spetsiaalselt välja töötatud tööstus- ja toitlustusettevõtete jaoks.
 Puhastab tõhusalt ja kaitseb maksimaalselt kiudmaterjali.
 Optimaalne pesemistulemus juba temperatuuril 60 °C.
 Neutraalne pH, sobib ka käsipesuks.

Eelised

Tõhusus ja ökoloogia

Jätkusuutlikkus 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 ning tootmis- ja tarnetegevusest kuni hollu tühjade mahutite automaatse kogumise ja ringlussevõtuni. Hollu mahutid on valmistatud 
polüetüleenist ja papist ning neid võib täielikult tühjendatuna saata vastavatesse jäätmekogumispunktidesse. Me abistame oma kliente püsivalt 
koolituste, puhastuskavade ja uuenduslike doseerimismeetoditega.



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

Kasutamine

Lisage masinasse kasutusjuhendi järgi ja valige pesuprogramm. 

Andmed milliliitrites 4–5 kg kuiva pesu kohta tugevatoimelise 
pesemisvahendi korral või 2,5 kg kuiva pesu kohta õrna pesu 
pesemiseks mõeldud pesemisvahendi korral
0–10 °dH
Eel- / põhi- / üksnes põhipesu, à 55 ml
10–16 °dH
Eel- / põhi- / üksnes põhipesu, à 65 ml
> 16 °dH
Eel- / põhi- / üksnes põhipesu, à 75 ml

  
Doseerimine

4 liitrist jätkub u 62 masinpesukorraks. 10 liitrist jätkub u 154 
masinpesukorraks. Keskmise karedusega vee kasutamisel normaalse 
määrdumisega pesu korral „ainult põhipesu“ kasutamisel.

Kulunorm

Veelgi parem tulemus hollu plekieemaldussoola (hollu Fleckensalz) lisamisel, eelkõige kardinate pesemisel. Halliks tõmbunud ja 
koltunud kardinad muutuvad taas säravvalgeks.

Kooskasutatavad süsteemsed tooted

Külmatundlik! Toodet võib ladustada temperatuuril 5 °C kuni 40 °C.
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