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The Nordic Swan is an independent multi-
national environmental labelling scheme 
introduced by the Nordic Council of Minis -
ters which has a close cooperation with the 
EU Ecolabel system “Flower” and guaran -
tees a certain environmental standard. The 
objective of SWAN is to provide informa-
tion to consumers to enable them to make 
the best environmental product choice.

PROFESSIONELE VAATWASHYGIENE
SCHOON. VEILIG. EFFICIENT.

Topmatic Clean
VLOEIBAAR VAATWASPRODUCT 
MET ECO-LABEL
Topmatic Clean

Met bewezen reinigingsresultaten en maximaal respect voor het milieu, is Topmatic Clean 

Topmatic Clean  wordt gebruikt in combinatie met het Ecolab doseersysteem.
Schoon - Sterke reinigingskracht op milieuvriendelijke basis

volgens strict ecologische normen

 

GEBRUIKSAANWIJZING
TOEPASSING MET HET ECOLAB 
DOSEERSYSTEEM
Uw Ecolab specialist stelt het 
doseersysteem nauwkeurig af volgens uw 

1 Raadpleeg het hygiëneplan en 
etiket voor een gedetailleerde 
gebruiksaanwijzing.

2 Draag gepaste kledij bij contact met het 
product.

3 Stop de machine wanneer het alarm 
gaat.

4  Haal voorzichtig de aanzuiglans uit de 
lege kan. Open de nieuwe kan en breng 
de aanzuiglans in.

OPMERKINGEN / INFORMATIE
Indien geen leegmeldingsalarm is 

productniveau en vervang door een 
nieuwe kan wanneer nodig.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
Uitsluitend voor professioneel gebruik!

Voor de beste reinigingsresultaten raden 
wij aan om dit product in combinatie met 
een Ecolab naspoelmiddel te gebruiken.
Niet gebruiken op aluminium of andere 
zachte metalen.

OPSLAG
Niet mengen met andere producten!
Voor verdere informatie en 
veiligheidsinstructies, raadpleeg 
het productetiket en het 
veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING
Bewaren in de originele verpakking aan 
een temperatuur tussen 0 en 40°C

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N  St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com
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