
L U F R A C T I F

Ympäristömyötäiseen koneelliseen 
astianpesuun. Antaa ensiluokkaisen 
pesutuloksen. 

ANNOSTELUSUOSITUS :                                                          

OMINAISUUDET :
Väritön neste  
pH noin 11,7  (1g/l )
Ominaispaino 1,310 g/cm³
Sähkönjohtokyky noin 286  μS/cm à 0,5 g/l

NOUDATA ANNETTUJA OHJEITA PARHAAN LOPPUTULOKSEN 
SAAMISEKSI JA YMPÄRISTÖRASITUKSEN MINIMOIMISEKSI :
Säästääksesi vettä ja energiaa, varmista että astianpesukone ja 
vedenpehmennin (jos käytössä) ovat kunnossa. Vedenpehmentimen 
avulla voit säästää myös pesuaineen kulutuksessa.

 

PAKKAUS:
SA 0034950        10,5 L

Tehokas kaikis-
sa olosuhteissa, 
myös erittäin 
kovassa 
vedessä.

Ei sisällä 
fosfaatteja, 
EDTA:ta eikä 
klooria. 

GREEN'R -sarjan tuotteet on valmistettu huolella valituista ainesosista, mikä 
takaa tuotteiden tehokkuuden samalla ympäristöä kunnioittaen. Pohjois-
maisen Joutsenmerkin kriteerien täyttäminen edellyttää erittäin tiukkojen 
vaatimusten noudattamista: tehokkuus, ainesosien biologinen hajoavuus 
sekä pakkausmateriaalien kierrätettävyys. Me kaikki voimme auttaa 
ympäristöä omilla valinnoillamme.

KÄYTTÖ:
GREEN'R LUFRACTIF on erittäin konsentroitu ja erittäin tehokas nestemäinen 
pesuaine koneelliseen astianpesuun kaikissa veden kovuuksissa. GREEN’R 
LUFRACTIF puhdistaa jo pieninä pitoisuuksina ja poistaa rasvan jopa kaikkein 
likaisimmista astioista. Sen koostumus estää kalkkisaostumien muodostumis-
ta. GREEN’R LUFRACTIF antaa astioille kiiltävän pinnan jäämiä jättämättä ja 
lyhentää kuivumisaikaa yhdessä GREEN'R RINSE huuhtelukirkasteen kanssa.

GREEN'R LUFRACTIF säästää luontoa antaen pienilläkin annostuksilla saman 
lopputuloksen kuin muut markkinoilla olevat tuotemerkit.

KÄYTTÖOHJE: 
Saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen, noudata tarkasti annostelu-
suosituksia. Samalla vähennät ympäristökuormaa.
Tuotetta voidaan käyttää vain automaattisen annostelujärjestelmän kautta, 
mikä edistää työturvallisuutta ja optimoi kulutusta. Ihannetapauksessa tuote 
tulee säilyttää erillisellä säilytystasolla.

Suositeltu pesulämpötila: 50-55°C. Isot ruuantähteet tulee poistaa lyhyellä 
huuhtelulla. Lajittele astiat koriin ja laita koneeseen. Käynnistä pesukone, anna 
pesuohjelman käydä loppuun. Astioiden kuivuttua laita pois puhtain käsin.
Christeynsin henkilöstö opastaa tuotteen käyttöön liittyvissä asioissa.

LAINSÄÄDÄNTÖ :
Tuotteen koostumus noudattaa elintarvikkeiden kanssa kontaktissa olevien 
laitteiden ja astioiden puhdistuksesta laadittuja säädöksiä.

Kova vesi > 6°dH) 1 g/l 1,5 g/l
Pehmeä vesi (< 6°dH) 0,5 g/l 0,75g/l
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