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HORECA

Beschrijving

Toepassingen

Krachtige bierglazenreiniger.

Huidvriendelijke reiniger voor glazen. Houdt
eveneens uw borstels en spoelbak schoon.
Ook perfect geschikt voor restaurants en
eethuizen.

Algemene Kenmerken
Uitzicht
Geur
Viscositeit (20°C)
Dampspanning (20°C)
Relatieve dichtheid (20°C)
pH
Zelfontbranding
Wateroplosbaarheid

Vloeibaar
praktisch reukloos
750 mPa.s
2332 Pa
1,001 kg/L
8,9
310°C
volledig oplosbaar

Gebruiksaanwijzing
▪

Dop verwijderen en door duwen een
hoeveelheid SOREIN in de doseer ruimte
brengen. Het teveel aan product loopt
automatisch terug naar de fles. De dosis is
voldoende om toe te voegen aan 1 grote
wasbak. Indien de klant werkt met kleinere
wasbakken kan de benodigde hoeveelheid
verminderd worden.

▪

In de juiste hoeveelheid toevoegen aan het
koude of warme waswater.

▪

De viscositeit van het product is zo geregeld
dat het zonder morsen uit de doseerkamer
kan gegoten worden en gemakkelijk met het
water vermengt.

▪

Naspoelen met koud proper water.

Eigenschappen
▪

Gemakkelijk doseren zonder morsen.

▪

Huidvriendelijk. Reuk- en smaakloos.

▪

Houdt het bierschuim stabiel.

▪

Lost alle vetresten, lippenstift, snel en volledig
op.

▪

Sterk geconcentreerd
verbruik.

▪

Lost gemakkelijk op in het water.

▪

Samengesteld met de meest
verantwoorde ingrediënten.

▪

De gebruikte tensioactieve stoffen zijn voor
meer dan 90 % biologisch afbreekbaar.

▪

Onze producten zijn inzetbaar om
volgens
de
voorgeschreven
technieken en voorschriften te
reinigen conform de HACCP
normen.
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Voorzorgen bij gebruik

Inlichtingen
SOFEL bvba
Klein Frankrijk 10 – 9600 RONSE
Tel (32) 55 / 301.640 – Fax (32) 55 / 305.118
e-mail: info@sofel.be
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Verbruik – Dosering
▪
▪

1 dosis per grote spoelbak in koud water.
½ dosis per grote spoelbak in warm water.

Verpakking – Opslag
▪
▪
▪

12x 1L
Bewaren in een goed gesloten verpakking in
een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
Voorzichtig behandelen om lekkage te
voorkomen.

