
  

 
 ARCANDIS®-Splend  

Savas öblítő szer 

Tulajdonságok  
Az ARCANDIS®-Splend egy igen magasan koncentrált, savas öblítőszer ipari 
mosogatógépekhez. A termék biztosítja az elmosott edények és evőeszközök gyors,  
csík és foltmentes száradását, igy hozzájárul az optimális munkafolyamathoz.  
Köszönhetően a speciális mészkőlekötő alapanyagoknak még a víz keménységének 
ingadozása sem befolyásolja a magas minőségű száradási folyamatot. A csökkentett  
habzású ARCANDIS®-Splend összetétele támogatja a tisztítást és makulátlan  
edényeket garantál. 
 
Ősszetev ők (a 648/2004/EK alapján) 
Nem ionos tenzidek 5-15 %, oldódást segítők, organikus savak, étkezési színezékek. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 2                     pH-érték (felh. kész oldat): kb. 7  
 
Felhasználási terület  
Felhasználható minden porcelán, üveg, nemesfém ill. műanyag edényre  
és evőeszközre. Az ARCANDIS®-Eco-val kombinálva garantált az optimális  
tisztítási eredmény.  
 
Felhasználás  
Az ARCANDIS®-Splend adagolása a mosogatógépben  
integrált adagolóval vagy egy programozott Kiehl-adagolóval  
történik. A legjobb eredmény eléréséhez a beállításnál,  
amelyet egy Kiehl-munkatárs állít be, figyelembe kell venni  
a helyi körülményeket (a víz keménységi foka, szennyeződés  
mértéke, mosogatógép típus). Vegyék fegyelembe a táblázatban  
feltüntetett értékeket. 
 
Vízkeménység lágy  

(< 8,4 °dH) 
< 1,5 mmol/l 

közepesen kemény 
 (8,4 – 14 °dH) 

1,5 – 2,5 mmol/l 

kemény 
 (> 14 °dH) 

> 2,5 mmol/l 

Adagolás 0,2 g/l víz 0,35 g/l víz 0,35 g/l víz 
 

Az ARCANDIS®-Splend-et háztartási mosogatógépeknél az erre célszerűsített  
adagolótartályba kell tölteni. Az öblítőszer adagolást egyes vagy kettes fokozatba kell állítani. 

Anyagszükséglet  
Az anyagszükséglet a helyi adottságoktól és előírásoktól függ. 

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! 

 

 

 

Kiszerelés  
6 x 1 literes flakon kartonban Cikkszám: j 56 17 01 
10 literes kanna Cikkszám: j 56 17 10 
20 literes kanna Cikkszám: j 56 17 21 
200 literes hordó Cikkszám: j 56 17 72 
 

Mosogatás  
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Egyéb utasítás  
E környezetbarát minősítéssel rendelkező termék felhasználásával és az 
adagolási útmutatás figyelembevételével csökkenthető a vízszennyezés és a 
hulladék képződés. További információ az EU ökocímke-honlapján található: 
www.ecolabel.eu. A csomagolás újrahasznosítható. 


