
  

 
 ARCANDIS®-EcoTab 

Maskinoppvask tabletter, fri for fosfater      

Egenskaper 
Oppvasktabletter for alle husholdnings oppvaskmaskiner. Produktet løser effektivt opp  
albumen og stivelse samt fett og fjerner vanskelige kaffe og te flekker. Selv ved lav  
temperatur på vaskesykluser, oppnår produktet optimal rengjøringsytelse.  
Beskyttelsen mot glasskorrosjon sikrer at glass rengjøres forsiktig.  
ARCANDIS®-EcoTab er fri for fosfater, parfyme og konserveringsmidler, og svarer til  
standard for miljøvern. 
 

Innhold (i henhold til 648/2004/EG) 
Oksygen baserte blekemiddel 5-15%, ikke-ioniske tensider <5%, fosfonater <5%, 
polykarboksylater <5%, enzymer (subtilisin, amylase)  
pH-verdi (1% oppløsning): ca. 10.5  
 

Bruksområder 
Egnet for alt alkaliresistent servise laget av porselen, glass, plast og rustfritt stål.  
Må ikke brukes på sølvtøy, krystallglass, håndmalt porselen, gryter og panner i  
aluminium. Det anbefales at tre-bestikk vaskes for hånd. Et optimalisert rengjørings- 
resultat oppnås når brukt i kombinasjon med ARCANDIS®-Splend eller ARCANDIS®-Salt. 
 

Bruksanvisning 
Les bruksanvisningen. Fjern så mye overflate-rester av mat som mulig  
før det settes inn i oppvaskmaskinen. Sjekk og rengjør filteret regelmessig.  
Fyll opp saltbeholderen og tørremiddelbeholder; ved behov og  justèr  
doseringen til den lokale vannhardheten, som beskrevet i bruksanvisningen  
for oppvaskmaskin. Fjern emballage og plassèr tabletten i beholderen til  
oppvaskmaskinen. Velg vaskeprogram og start maskinen.  
For korte vaskesykluser, anbefaler vi bruk av ARCANDIS®-Powder. 

Forbruk 
En tablett per vask. 

GHS 07, Advarsel (i konsentrert form);  
H319 Forårsaker alvorlig øyenirritasjon. P101 Hvis det er nødvendig å kontakte lege, sørg for at 
produktbeholderen eller merkelappen er lett tilgjengelig. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
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. P337/313 Hvis øyenirritasjon 
vedvarer: Søk råd/oppmerksomhet fra lege. EUH208 Inneholder subtilisin. Kan fremkalle en allergisk 
reaksjon. 

 
 
Forpakning 
60 tabletter pr kartong (18 g stk)   
5 kartonger i en enhet  Art.-No. j 56 11 5a 
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Merk:  
Dette oppvaskmiddel er miljømerket  med Ecolabel og oppnår et godt 
rengjøringsresultat selv ved lave temperaturer (55 ° C). Velg et lavt temperatur 
program for oppvaskmaskin, bare kjør programmet når maskinen er helt fylt, og 
ikke bruk mer vaskemiddel enn anbefalt. Dette vil redusere både energi-og 
vannforbruk og redusere vannforurensning. Oppbevares utilgjengelig for barn! 
For mer informasjon besøk EUs miljømerke web-site www.ecolabel.eu. 
Emballasjen kan resirkuleres. 


