
Speciální oplachový prostředek pro plastové nádobí nebo mycí stroj pracující s tvrdou
vodou. 

Oplachový
prostředek S

Oplachový prostředek - kyselý

Výhody produktu:

� • Univerzální, vysoce koncentrovaný

� • Dokonalé smáčení

� • Velmi dobré schnutí hladkých plastových a          

nerezových ploch

� • Schnutí beze skvrn

• Dokonalý lesk

• Formule působící preventivně proti tvorbě    

usazenin

� • Zajišťuje stabilitu pivní pěny

Složení:

Fosfonáty,  neionové tenzidy, konzervační prostředky, soli
organických kyselin

Vyvážené zastoupení jednotlivých složek zajišťuje optimální
ochranu nádobí a jedinečný mycí výsledek, je šetrné k
dekorovaným a křehkým skleničkám a prodlužuje životnost
mycího stroje.

Technická data
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Možnosti použití:

• Vhodný pro profesionální myčky na sklenice i
nádobí, pro myčky s automatickýcm posuvem košů,
pásové myčky a myčky na černé nádobí v
restauracích, hotelích a profesionálních kuchyních,
stejně jako v pekárnách a řeznictvích.

• Použitelný pro sklenice a ostatní stolní nádobí
vyrobené ze skla, porcelánu, plastu, nerezu a hliníku;
vhodný i pro příbory a příslušenství.

• Vhodné zejména pro špatně smáčivé nádobí
vyrobené z nerezu a plastu, např. znovu použitelné
plastové hrnky, přepravní bedny, podnosy a
termoporty.

• Zvláště vhodné při používání tvrdé vody.  

Doporučujeme kombinovat s mycími prostředky
určenými pro tvrdou vodu

• Mycí stroje na sklo: F 44

• Mycí stroje na nádobí:            F 8700

Při použití ve Winterhalter leštičce příborů zajišťuje
Oplachový prostředek S  zvláště rychlé schnutí  beze
skvrn. 

Dávkování:

0,1 - 0,4 ml/l pomocí automatického dávkovacího
zařízení, v závislosti na typu umývaného nádobí a kvalitě
vody.

Dávkovací zařízení Winterhalter a jeho seřízení
odborným servisem zaručuje perfektní výsledky oplachu.

Nejlepších výsledků dosáhnete s mycím strojem
Winterhalter se zabudovaným dávkovačem.



Balení:
5l PE kanystr

10l PE kanystr

Technická data:
Barva: bezbarvý

Zápach: specifický pro produkt

Hodnota pH: 1,9 (koncentrovaný)

Viskozita: < 10 (při 20 °C na mPa s)

Skladovatelnost: 3 roky

Skladovací pokyny: v chladu, temnu, ve svislé poloze,
nevystavovat mrazu, do max. 30 °C

Hustota: 1,05 g/cm3

Likvidace prázdných obalů:

• Pouze dobře vypláchnutý a uzavřený obal předat do
sběrného místa odpadů. 

• Řiďte se návodem na bezpečnostním listu.

Bezpečnostní pokyny:

•Tento produkt není nebezpečný. Nemusí být označen v
souladu s připravovanou směrnicí 99/45/EG. 

Nejedná se o nebezpečnou látku podle norem GGVS.

•O případných změnách v bezpečnostním listu se
informujte na www.winterhalter.cz. 

The data provided comes from careful research by Winterhalter Gastronom GmbH. It does not release users from their own obligations for testing and care. If users are unsure of
the usability of a product, they should seek advice regarding application. The data presented on the safety data sheet (also to be found on: www.winterhalter.biz) and the
product label are to be considered binding. Statements of the tableware and warewasher manufacturers must also be observed. This data sheet supersedes and invalidates all
previous data sheets for the product. TD_S_Rev01/2000/Uhl /01
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Důležité:

� Mycí prostředek není určen pro domácí, ale pouze pro
průmyslové a strojní použití!

Oplachový prostředek S může být používán společně se
všemi mycími prostředky pro profesionální mytí nádobí a
skla.

� Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu ve
svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Chraňte před mrazem.

Pro snazší manipulaci s obsahem kanystru nabízíme i
kohouty na kanystr. Aby se zamezilo záměně, měl by být
obal oplachového prostředku S v každém případě  řádně
označen. 

� Nikdy nemíchejte odlišné produkty a neplňte je do
neodpovídajících nádob či lahví, apod.

Při výměně za jiný typ prostředku se musí kontejnery,
hadičky i dávkovací zařízení důkladně propláchnout
čerstvou vodou. 

� Barevné odchylky od standardu mycího prostředku mohou
být způsobeny skladováním či variací výchozí suroviny a
nemají vliv na kvalitu produktu.  

� Parametry mytí odpovídají  předpisům norem DIN (DIN 10
510 až 10 512 a DIN 10 522). Vše je v souladu s  Working
Group of Commercial Dishwashing ve VGG. Více na
www.vgg-online.de

� Pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti Vaší
myčky čistěte všechna síta a filtry na konci dne po vypnutí
stroje a ukončení samočistícího programu. Dvířka nechte
otevřená, aby mohl vyschnout vnitřní prostor myčky a
zabránilo se tak vzniku koroze. 

� Pro čištění a údržbu nerezových ploch myčky
doporučujeme Univerzální odmašťovač a čistič nerezu
Winterhalter C122 nebo Prostředek na udržování nerezu
Winterhalter C 161. 

� Nehodové pokyny, provozní pokyny a bezpečnostní listy
jsou k dispozici na požádání, případné další informace na
www.winterhalter.cz.


