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Awarded to goods or services 
which meet the environmental 
requirements of EU-eco-labelling 
scheme

Licence number: DK 15 / 1

  Helps reduce 
water pollution

  Helps reduce 
packaging
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PROFESSIONELE VAATWASHYGIENE

SCHOON. VEILIG.  EFFICIENT.

Guardian Clean
TABLETTEN VOOR DE 

VAATWASMACHINE MET ECOLABEL

De Guardian Clean  vaatwastabletten zijn geschikt voor alle vaat geschikt voor de 

vaatwas. De speciale productformule beschermt de glazen tegen glascorrosie en 

wolkenvorming. In combinatie met een uitstekende reiniging verwijdert Guardian clean

hardnekkige aanslag zoals proteïne en zetmeelvlekken en is zeer effectief tegen koffie- 

en theevlekken. De tabletten zijn ontworpen voor een gemakkelijk en zuinig gebruik. 

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

gecertifieerd door de EU-flower als een ecologisch product, overeenkomstig de normen 

voor de selectie van grondstoffen en het gebruik van verpakkingen.

Schoon  – Verwijdert hardnekkig vuil in één beweging

Veilig  – Een keuze van grondstoffen en verpakking volgens de ecologische normen

Efficiënt  – actieve werking bij een temperatuur van 55°C of lager

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1 Raadpleeg het etiket en het 

hygiëneplan voor een gedetailleerde 

gebruiksaanwijzing

2 Neem een Guardian clean tablet uit de 

plastieken verpakking.

3 Plaats de tablet in de hiervoor voorziene 

ruimte en start het ‚Normaal/Universeel‘ 

programma aan 50°C. 55°C voor sterke 

bevuiling.

4 Voor de grote vaatwassers, plaats 

de tablet rechtstreeks in de wastank. 

Naargelang de bevuilingsgraad en de 

inhoud van de wastank dient men een 

tablet toe te voegen.

OPMERKINGEN / INFORMATIE

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Deze vaatwastabletten werken het 

best aan een temperatuur van 55°C of 

lager. Kies lage temperatuur wascycli, 

was volledig gevulde vaatwassers en 

gebruik niet meer dan de voorgeschreven 

dosering. Dit zal het energie- en 

waterverbruik ten goede komen. 

Voor meer informatie raadpleeg de EU 

eco-label web-site: http://ec.europa.eu/

ecolabel

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Niet mengen met andere producten!

Voor verdere informatie en 

veiligheidsinstructies, raadpleeg 

het productetiket en het 

veiligheidsinformatieblad. 

OPSLAG

Bewaren in de originele verpakking tussen 

0° en 40°C.

pH-waarde (1%-conc.): 10

VERPAKKING

4 kg / 200 tabletten
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