
TOPMATIC HERO
Professioneel vaatwasproduct voor industriële vaatwasmachines

De innovatieve
oplossing voor
machinale
vaatwas

Krachtig vaatwasproduct voor het 
probleemloos verwijderen van sterke bevuiling
Geschikt voor het wassen van tafelzilver
Bevat chloor voor de beste bleekresultaten 
bij koffie-en theevlekken
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Professioneel vaatwasproduct voor industriële vaatwasmachines

www.ecolab.be
www.ecolab.nl

Werkinstructies

TOPMATIC HERO

Veiligheid

Doseertoestel

Draag geschikte 
handschoenen en een 
veiligheidsbril bij het 
vervangen van de producten.
Niet mengen met andere
producten!
Raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad en
productetiket voor meer 
veiligheidsinformatie.

De hoogkwalitatieve 
doseersystemen van Ecolab
garanderen u de meest
economische en ecologische
methode voor het doseren van
alle TOPMATIC producten.
Raadpleeg ook het ECODOS L
informatieblad voor meer 
gedetailleerde informatie.

Verpakking

12 kg
25 kg
250 kg

Opslag

In originele verpakking
tussen 0°C – 40°C
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TOPMATIC HERO is een sterk geconcentreerd vaatwasproduct en bevat fosfaten en chloor.
TOPMATIC HERO bevat ingrediënten die sterke bevuiling verwijderen en garandeert de beste
resultaten met slechts één gang door de machine waardoor herwas overbodig is. 
Dit bespaart tijd en reduceert het energie- en waterverbruik. Het ECODOS L doseersysteem 
controleert het volledige vaatwas gebeuren en beïnvloedt de meest kritische factoren om
waardevolle bronnen zoals water en energie te sparen. Niet gebruiken voor het wassen van
aluminium en andere zachte metalen.

Productomschrijving

Aanbevolen 
gebruiksdosering

2,0 – 4,5 g/l water afhankelijk
van de graad van bevuiling,
de waterhardheid en kwaliteit
van het water en het 
gebruikte materiaal.

1. Uw Ecolab specialist installeert het EASYPLUS vaatwas hygiëne systeem en stelt het
nauwkeurig af om te voldoen aan uw speci�eke reinigingsbehoeften.

2. Indien het alarm afgaat, de lege container vervangen.
3. TOPMATIC HERO is speciaal ontworpen voor het reinigen van zachte metalen maar kan 

eveneens gebruikt worden voor het reinigen van porselein, glas, plastiek en roestvrij staal.
Raadpleeg uw Ecolab specialist voor meer informatie.
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Ecolab bvba / sprl
Noordkustlaan 16c  
B-1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 0032 2/467 51 11

Ecolab BV
Iepenhoeve 7
3438 MR Nieuwegein
Tel: 0031 30-6082222


