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> Ultra geconcentreerde formule

> Voor hard en zacht water

> Droogt snel en glanzend

> Efficiënt bij lage temperaturen

GREENR
GREEN’R LUFRACTIF SOLID

VOOR MACHINALE VAATWAS MET EEN MET EEN 
PERFECT WASRESULTAAT. 
Het GREEN'R-programma staat garant voor uiterst 
doeltreffende en milieuvriendelijke producten. De 
producten zijn gewaardeerd met het Europese 
milieukeur, wat betekent dat ze voldoen aan zeer 
strenge milieucriteria. Respect voor het milieu is de 
verantwoordelijkheid van ons allemaal.

TOEPASSING:
Ultra geconcentreerd vast vaatwasmiddel met 
EUROPESE ECOLABEL-certificering, voor het reinigen 
van vaatwerk, glaswerk en keukengerei in alle soorten 
professionele vaatwasmachines. Geeft uitstekende 
resultaten en hoge rentabiliteit in zacht tot hard 
water.
Gemiddeld 5 kg vast product = tot 50 kg 
geconcentreerd vloeibaar wasmiddel.

DOSERING EN GEBRUIKSAANWIJZING: 
Gebruik GREEN'R LUFRACTIF SOLID altijd met het 
daarvoor bestemde doseersysteem van Christeyns 
dat specifiek is ontwikkeld voor dit product. 
Gebruik een kegelvormig mondstuk.
Installeer en stel de doseerunit in volgens de 
technische specificaties en aanbevelingen van de 
fabrikant.
Sluit de automaat altijd aan op koud water.
Dit vaatwasmiddel geeft goede resultaten bij lage 
temperaturen (60°C).

WETGEVING:
Voldoet aan de eisen inzake biologische 
afbreekbaarheid van detergentia (EG-verordening 
nr. 648/2004) (besluit van 8 september 1999 en de 
wijzigingen ervan).

Christeyns BV
Lireweg 12• 2153 PH Nieuw-Vennep • tel +31 (0) 297 252 345030

Compact vaatwasblok voor machinale 
vaatwas | EU Ecolabel

EU ECOLABEL: 
ES-V/038/006

Zacht water 0,35  -  0,40 g/L

Medium hard water 0,40  -  0,80 g/L

Hard water 0,80  -  1,00 g/L



VOORZORGSMAATREGELEN:
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Uitsluitend 
voor professioneel gebruik.
In geval van accidentele inname, raadpleeg het 
antigifcentrum.

EIGENSCHAPPEN
pH à 1g/L = 11,5 - 12

VERPAKKING:
LA44541 3x5kg

AANWIJXINGEN OM HET MILIEU TE 
RESPECTEREN
door ervoor te zorgen dat de machine goed 
werkt, bespaart u water en energie. Door met 
onthard water te werken, kunt u de 
hoeveelheid gebruikt water verminderen en 
tegelijkertijd de resultaten optimaliseren. Het is 
absoluut noodzakelijk de goede werking van 
de ontharder en/of de hardheid van het water 
te controleren (neem contact op met uw 
plaatselijke waterdistributeur om de exacte 
waarden van de hardheid van het water te 
kennen). 
Het is belangrijk de dosering en de laagste 
aanbevolen temperatuur te respecteren om het 
energie- en waterverbruik te minimaliseren en 
de waterverontreiniging te beperken. 
Het product niet overdoseren. Optimaliseer de 
belading van de machine.
100% recyclebare verpakking.
Voer de verpakking af via het afvalinzamelings- 
systeem.
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