
 

 
 ARCANDIS®-Forte 

Kraftig maskinoppvask for profesjonelle 
oppvaskmaskiner 
 
Egenskaper 
Sterkt alkalisk, konsentrert oppvaskmiddel for profesjonelle oppvaskmaskiner.  
Produktet er fritt for klor og fosfat, har gode rengjøringsegenskaper og fjerner effektivt  
stivelse og protein, også ved høy hastighet på transportbåndet. Hindrer oppbygging av  
stivelse og sørger for et rent og hygienisk resultat.  
ARCANDIS®-Forte er et produkt, spesielt egnet for bruk ved meget bløtt vann opp til  
3 °dH tysk hardhet (0,534 mmol/L). Ved høyere hardhet i vannet, må det installeres  
et kalkfilter.     
 

Innhold   (i henhold til 648/2004/EG) 
Alkalier, ikke-ioniske tensider <5%, amfoteriske tensider <5%, tilsetningsstoffer.  
pH-verdi (konsentrat): ca. 14                                  pH-verdi (klar-til-bruk løsning): ca. 11      
 

Bruksområder 
Egnet for servise av porselen, plast og rustfritt stål. Må ikke brukes på aluminium,  
gummi og servise med delikat dekor. Et optimalisert rengjøringsresultat oppnås når  
brukt i kombinasjon med tørremiddel ARCANDIS®-Shine eller ARCANDIS®-Splend. 
 

Bruksanvisning 
ARCANDIS®-Forte blir dosert via et maskin-integrert  
doseringssystem eller via programmerbare Kiehl  
doseringsenheter.  
For å oppnå best mulig rengjøringsresultat, vil løsningen bli  
justert av en servicetekniker i henhold til vannhardhet, grad  
av smuss og type maskin. Bruksløsningen er mellom  
1 og 3,5 gram per liter vann.  
  
Ved utskiftning av produktet, må doseringssystemet og tilsvarende doseringsslanger  
skylles grundig med vann.      

Forbruk 
Det kjemiske forbruket avhenger av objektspesifikke forhold og krav. 

 
GHS 05, Fare (i konsentrert form);  
H314 Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyenskade. P280 Benytt vernehansker/ 
verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305/351/338 HVIS PRODUKTET KOMMER I  
ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og  
det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. P308/313 HVIS utsatt eller bekymret: ta  
kontakt med lege.  
Inneholder: Sodium Hydroxide (INCI).  

Ingen forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EC Art. 1!       

 
Forpakning 
10 liters kanne Art. Nr. j 56 10 10  
20 liters kanne Art. Nr. j 56 10 21 Tåler ikke frost! 
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