
  

 
 ARCANDIS®-Eco 

Skånsomt og højkoncentreret opvaskemiddel 

Egenskaber 
Flydense opvaskemiddel i koncentrat til erhvervsopvaskemaskiner. ARCANDIS®-Eco sikrer  
en hurtig og grundig fjernelse af selv smuds på opvasken, såsom the- og kaffeefterladenskaber.  
Opbygning af stivelse bliver væsentligt reduceret. Produktet er anvendbart til alle vandhårdheder  
og hindrer opbygning af kalk i opvaskemaskinen, hvilket gør det enklere at vedligeholde maskinen.  
Den nye formulering af  ARCANDIS®-Eco er fri for NTA, Klor og phosphater og derigennem meget 
miljøvenligt og materialebeskyttende. 

 

Indhold (iht 648/2004/EF) 
Alkali, Phosfonater < 5 %, Polycarboxylater < 5 %,Korrosionsinhibitor. 
PH-værdit (Koncentrat): ca. 14                                             PH-værdi (brugsopløsning): ca. 10,5 

 

Anvendelsesområde 
Til alt alkalibestandigt opvask såsom porcelæn, glas, rustfrit stål og kunststof. 
Må ikke anvendes til vask af  Aluminium, Gummi og opvask med følsomme  
dekorationer. Et optimalt rengøringsresultat opnåes i kombination med  
afspændingsmidlet ARCANDIS®-Shine eller -Splend. 

 

Anvendelse 
Doseringen af ARCANDIS®-Eco sker via et egnet doseringsanlæg  
i maskinen eller via et programmerbar KIEHL-doseringsanlæg. 
For at opnå den mest optimale opvask bliver doseringen sat efter  
de betingelser der er såsom: (vandhårdhed, besmudsningsgrad,  
og maskintype) af en KIEHL-Servicetechniker. Doseringsanbefalinger  
skal følges. 
 
 
 
 

Vandhårdhed Blød (< 8,4 °dH) 
< 1,5 mmol/l 

Mellem (8,4 – 14 °dH) 
1,5 – 2,5 mmol/l 

¨Hård (> 14 °dH) 
> 2,5 mmol/l 

Dosering 1 g/l vand 2,5 g/l vand 4 g/l vand 
 

Læs betjeningsvejledningen for maskinen.  
Ved skift af produkt skal de tilhørende slanger skylles grundigt med rent vand. 

Forbrug 
Kemiforbruget er afhænig af vand, og maskintype på stedet. 

GHS 05, Farligt (i Koncentrat);  
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/ 
beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:  
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let.  
Fortsæt skylning. P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.  
Indeholder: Kaliumhydroxid (INCI). 
Ikke forbrugerprodukt iflg. 1999/44/EF Art. 1! 

Emballage 

10 L Dunk Vare-Nr. j 56 06 10 
20 L Dunk Vare-Nr. j 56 06 21 
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Bemærk  
Ved brugen af produkter mærket med EU-miljømærket hjælper I til med at skåne 
miljøet og reducerer affaldsmængden. Der findes yderligere oplysninger om 
EU's miljømærke på følgende web-sted: www.ecolabel.eu. 
Emballage er genanvendelig. 
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