
 

 
 ARCANDIS®-Tab 

Pastile pentru maşini de spălat veselă 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Pastile pentru spălat veselă, cu acţiune în două faze, pentru toate maşinile de spălat  
veselă de uz casnic. Produsul dizolvă foarte bine proteine, amidon şi grăsimi. Totodată 
îndepărtează urme persistente de cafea şi ceai. Datorită substanţelor anticorozive,  
produsul permite o clătire menajată a paharelor din sticlă. ARCANDIS®-Tab se indică  
pentru toate gradele de duritate a apei.  
 
Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
Fosfaţi >30%, tenside neionice, policarboxilaţi, substanţe de albire pe bază de  
oxigen 5-15%, enzime, odoranţi (Limonene) 
Valoare pH (soluţie de 1%): ca. 10,4-10,8 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Pentru toate felurile de vase din porţelan, sticlă, inox şi mase plastice. Pentru  
pahare din cristal, porţelan pictat manual, oale din aluminiu, tigăi precum şi  
tacâmuri cu mânere din lemn se indică o spălare manuală. Nu este indicat  
pentru argint. Un rezultat optim se obţine în mod cert, lucrând în combinaţie  
cu ARCADIS®-Shine şi ARCANDIS®-Salt. 
 
Întrebuinţare 
Respectaţi indicaţiile din modul de întrebuinţare a maşini. Înainte să încărcaţi  
maşina cu veselă, îndepărtaţi murdăriile superficiale prin clătire manuală.  
Controlaţi / curăţaţi periodic filtrul maşini. Umpleţi din timp rezervorul pentru  
sare (decalcifiere) precum şi rezervorul pentru produsul de clătit. Introduceţi  
o pastilă în rezervorul de dozare. În cazul murdăriilor excesive mai adăugaţi  
o pastilă, de exemplu în rezervorul pentru tacâmuri, după care alegeţi un  
program adecvat şi porniţi maşina.  

Consum 
O pastilă la un procedeu de curăţat.  
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Xi, iritant;  
R 41 Risc de leziuni oculare grave. R 38 Iritant pentru piele. S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S 25 A se evita contactul cu ochii. S 26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi 
consultaţi medicul. S 28 După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu multă apă. S 46 În caz de 
înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.  
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Ambalaj 
80 pastile à 18 g / carton  
3 cartoane / ambalaj Art.-Nr. j 56 12 96 
 

Spălare 
veselă 
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