
OPSLAG 

In zijn originele verpakking bewaren tussen  
0°C en 40°C. 
 

 

VEILIGHEID 

Voor verdere informatie en instructies 

gelieve het productlabel en het 

veiligheidsinformatieblad te raadplegen. 

Het veiligheidsinformatieblad is op 

aanvraag beschikbaar en tevens op de 

website www.ecolab.be en www.ecolab.nl  

  

Uitsluitend voor professioneel gebruik!  

 

 

VERPAKKING 

Karton van 2x1,1 kg 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Voor een goede indruk voor de klant bij de maaltijd op restaurant, moet het tafelgerei 

niet alleen schoon zijn, het moet ook schitteren! 

• Efficiënt – Optimaal droogresultaat. 100 % productverbruik en dus geen verspilling, 

uitgerust met een leegmeldingsalarm, een minimum volume aan opslag en een zeer 

grote autonomie van het product. Een efficiënte werking van het droogproces is 

cruciaal voor de efficiëntie van uw vaatwas operatie.  

• Veilig – Eenvoudig en veilig om vast te nemen. Lichtgewicht 1,1kg. Kleurgecodeerd 

en de specifieke vorm vermijden elk risico op verwisseling van product. 

• Duurzaam – 95 % minder verpakking, 70 % minder transportvolume. 

• Prestatie – Ongeëvenaarde droogresultaten voor alle vaatwerk: plastic, glazen, 

bestek en borden. Niet gebruiken voor polycarbonaat en Makrolon. 

Ecolab bvba  

Noordkustlaan 16C 

1702 Groot-Bijgaarden 

Tél  : ++ 32 2 467 51 50   

www.ecolab.be  

Solid naglansmiddel hoogperformant 

PROFESSIONELE REINIGINGSYSTEMEN 

SCHOON. VEILIG. EFFICIENT. 

Solid Clear Dry Clean 

 
 

www.ecolab.com 

Uw Ecolab specialist stelt het 

doseersysteem nauwkeurig in 

volgens uw specifieke reinigings-

vereisten. 

1. Raadpleeg het schoonmaak-

plan en het productlabel voor een 

gedetailleerde gebruiks-

aanwijzing. 

2. Draag geschikte kleding bij 

hanteren van het product. 
3 Start de vaatwasmachine en 
doe de vaat. 
4. Verifieer dagelijks het 
productniveau en plaats een 
nieuwe Solid indien nodig. U 
hoeft niet te wachten tot het 
doseertoestel leeg is. Er is plaats 
voor 1,5 blokken Solid Clear Dry 
Clean. 
 
Plaatsen ven een nieuwe Solid  

5. Plaats een nieuw blok in het 
toestel wanneer de rode display 
oplicht. 
6-8. Verwijder de plastic folie rond 
het blok door aan de zijkant de 
folie open te scheuren. 
9. Plaats het blok in het toestel. 
10. Verwijder de plastic folie mee 
met het gewone afval. 
  

Ecolab BV 

Iepenhoeve 7 

NL-3438 MR Nieuwegein 

Tel ++31 30 6082222 

www.ecolab.nl 

http://www.ecolab.be/
http://www.ecolab.nl/

