
 

 
  ARCANDIS®-Eco 

Detergent performant cu efect de menajare 
pentru sticle şi veselă 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Detergent lichid concentrat pentru maşini de spălat veselă cu unul sau mai multe  
rezervoare. ARCANDIS®-Eco garantează o curăţare rapidă şi temeinică a resturilor  
alimentare persistente precum şi resturi de ceai şi cafea. Contribuie la o reducere a  
depunerile de amidon. Produsul se recomandă pentru toate categoriile de duritate a  
apei, evită depunerile de calcar, contribuind astfel la menţinerea valorii a maşinilor  
de spălat veselă. Datorită unei formulări noi ARCANDIS®-Eco nu conţine NTA, clor,  
şi fosfaţi fiind astfel foarte ecologic cu efect de menajare a materialelor. 
 
Compoziţie (conf 648/2004/CE) 
Tenside amfotere < 5%, substanţe alcaline, inhibitori de coroziune. 
Valoare pH (concentrat): ca. 13,5       Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 11,7 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Se poate întrebuinţa pentru toate felurile de veselă din porţelan,sticlă, inox şi material  
plastic. Nu se recomandă pentru veselă din aluminiu, gumă şi veselă cu decoruri  
sensibile. Un rezultat optimal se obţine în combinaţie cu soluţia de clătire  
ARCANDIS®-Shine sau -Splend. 
 
Întrebuinţare 
Dozarea produsului se realizează printr-un sistem de dozare  
integrat sau sistem de dozare Kiehl. Pentru a obţine un  
rezultat foarte bun, dozarea va fi reglată în funcţia condiţiilor  
locale (duritatea apei, grad de murdărie, tipul maşini) de  
tehnicianul-Kiehl.  
Valoarea dozării este de 1-4 grame per 1 litru de apă. 
 

Consum 
Consumul depinde de condiţiile specifice locale precum şi de pretenţiile clienţiilor. 

 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
C, Corosiv în concentrat  
R 35 Provoacă arsuri grave. S 24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. S 26 În cazul contactului cu 
ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. S 45 În caz de accident sau simptome de 
boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). S 36/37/39 Purtaţi 
echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.  
 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  
Art. 1!  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Ambalaj 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 56 06 10 
20 litri / canistre Art.-Nr. j 56 06 21 
200 litri / butoaie Art.-Nr. j 56 06 72 
 

Spălare 
veselă 
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