Ak si želáte dokonale umytý riad, nestačí Vám len kvalitná umývačka
Vitajte v spoločnosti Diskbolaged AB.
Diskbolaget je už viac ako 25 rokov, synonymom pre
perfektné výsledky umytia. Dlhoročnou skúsenosťou a
odbornosťou, špecialista na profesionálne systémy
umývania Diskbolaget ponúka vysoko kvalitný a
spoľahlivý sortiment prostriedkov na umývanie ktoré sú
osvedčené v praxi. Neustále inovácie zaručujú hygienickú
čistotu a lesk pre stále rastúce nároky zákazníkov.
Prací prostriedok na umývanie riadu účinne odstraňuje
usadeniny tuku, špiny a vodného kameňa na skle,
porceláne, nerezovej ocele a plastu.
Skvelé výsledky aj v prípade najväčších nečistôt.
Nečistoty, ako napr. zaschnuté zvyšky škrobu, náš prací
prostriedok odstráni pomerne ľahko. Zaručuje čistotu aj
v tých najťažších podmienkach.
Nekompromisná čistota aj v prípade zmiešaného riadu.
Prací prostriedok musí byť schopný pohárom dať jasný
lesk šetrným spôsobom, a hygienicky umyť riad bez
zanechania akýchkoľvek zvyškov. Preto ponúkame
ochranu skla, ale aj vynikajúce výsledky pri umývaní
mierne špinavého riadu, alebo riadu so zvyškami čaju a
kávy.
Dokonale umyté poháre – lesklé aj bez leštenia.
Zabraniť korózii skla, chrániť dekorácie a navyše vykonať
dôkladné umytie – to nie je žiadny problém pre
Diskbolaged pracie prostriedky.
Špeciálna jemná ochrana pre citlivé materiály .
Naše pracie prostriedky na riad a kuchynský príbor sa
postarajú o optimálnu ochranu materiálov a
hygienickú čistotu . Špeciálne prísady sa starajú o
aktívne potlačenie penenia v umývačke riadu.
Opláchnutie na konci pre brilantný výsledok .
Perfektné výsledky nie je možné dosiahnuť iba
umytím. Preto sú nepostrádateľné Diskbolaged
prostriedky na leštenie. Oni neutralizujú, rozbíjajú a
oplachujú zvyšky pracieho prostriedku. Špeciálne
prísady urýchľujú sušenie. Garantujeme rýchle
schnutie, lesk a 100% organickú odbúrateľnosť.
Vhodné prostriedky v optimálnom množstve .
Odporúčame naše integrované, automatické
dávkovače. Majú tú výhodu, že v umývačkách riadu
presne určujú dávku s prihliadnutím na všetky faktory,
ako je napríklad tvrdosť vody, riad a stupeň
znečistenia.
Optimálne množstvo pracieho prostriedku garantuje
konštantne dobré výsledky umytia, neustálu
hygienickú bezpečnosť a zároveň zabraňuje vzniku
ďalších nákladov a zbytočne nezaťažuje životné
prostredie vznikajúce predávkovaním.
Vaše Diskbolaged výhody
Ideálne riešenie vďaka osvedčenej kvalite.
Servis a poskytovanie služieb vo všetkých oblastiach.
Výrobca: DISKBOLAGET AB, Industrigatan 23233 51 Svedala, SWEDEN, www.diskbolaget.se
Dovozca: Ambienta, spol. s r.o., Bratislavská 7186/163, 921 01 Piešťany, Slovensko, www.ambienta.sk

Váš servisný partner v gastronómii, keď je to naozaj potrebné !!!
Pasta Maxi Block GL
Maxi Blocks je vysoko koncentrovaný a účinný prací prostriedok pre umývačky s automatickým dávkovaním Maxi bloku.
Výrobok je vhodný pre všetky typy strojových umývačiek riadu. Maxi blocks dosahuje najlepšie účinky v stredne tvrdej až
tvrdej vode. Účinne rozpúšťa mastnotu, vodný kameň, škrob na všetkých druhoch riadu,ako je sklo, porcelán, plast a
nerezová oceľ.
Nie je vhodný pre riady z ľahkých kovov ako sú hliník, meď alebo jeho zliatiny, môže spôsobiť odfarbenie a koróziu kovov.
Maxi blocks je šetrný ku životnému prostrediu. Neobsahuje fosfáty ani chlór.
Obal je recyklovateľný z PE polyetylénu.
Dávkovanie je závislé od podmienok na prevádzke. Dávkovanie upravuje výlučne oprávnený servisný technik.
Dávkovanie je vykonávané pomocou automatického rozprašovača v rozmedzí od 0,3 – 0,5 g/ lit. V mäkkej vode, 0-6 dH a
až 0,6-1,2 g/lit. Vody tvrdosti 7-16 dH.
Technické informácie :
Vzhľad: pevná biela látka bez zápahu; pH (1% roztok) 12,8; Hustota (kg / l) 1,5
Produkt je žieravý, obsahuje + 30% hydroxidu sodného. Ďalšie informácie, viď informácie o produkte list (BL)
Skladujte na suchom mieste v dobre uzatvorenom pôvodnom obale mimo dosahu detí, vyhnúť sa extrémnej teploty.
Likvidujte ako horľavý odpad. Prázdne balenie môže obsahovať zvyšky pracích prostriedkov.
Balenie: 4x 5 kg

Maskindiskmedel MD-20
MD -20 univerzalný, hygienický, tekuti prostriedok na strojové umývanie riadu. Výrobok je vhodný pre všetky typy
strojových umývačiek riadu. Najlepšie účinky v stredne tvrdej až tvrdej vode. Účinne rozpúšťa mastnotu, vodný kameň,
škrob na všetkých druhoch riadu,ako je sklo, porcelán, plast a nerezová oceľ.
Nie je vhodný pre riady z ľahkých kovov ako sú hliník, meď alebo jeho zliatiny, môže spôsobiť odfarbenie a koróziu kovov.
Maxi blocks je šetrný ku životnému prostrediu. Neobsahuje fosfáty ani chlór.
Obal je recyklovateľný z PE polyetylénu.
Dávkovanie je závislé od podmienok na prevádzke. Dávkovanie upravuje výlučne oprávnený servisný technik.
Dávkovanie je vykonávané pomocou automatického davkovača v rozmedzí od 1 – 3 g/ lit.
Technické informácie :
Vzhľad: tekutina žltej farby bez zápahu; pH 10 a 01% roztok
Produkt je žieravý. Ďalšie informácie, viď informácie o produkte list (BL)
Skladujte na suchom mieste v dobre uzatvorenom pôvodnom obale mimo dosahu detí, vyhnúť sa extrémnej teploty.
Likvidujte ako horľavý odpad. Prázdne balenie môže obsahovať zvyšky pracích prostriedkov.
Balenie: 10kg (l).

Torkmedel TO-15 pohlcovač vlhkosti a leštidlo
TO-15 je koncentrovaný suchý prípravok pre automatické dávkovanie. Výrobok je vhodný pre všetky typy strojových
umývačiek riadu. Najlepší účinok TO-15 je v stredne tvrdej až tvrdej vode a viaže vápnik a kovové ióny do vody.
Povrchovo aktívne zloženie, dáva riadu krásny lesk, zatiaľ čo nízke penenie v umývačke riadu. Sušiace účinok na všetkých
typov riadu, ako je sklo, porcelán, plast a nerez.TO-15 je šetrný k životnému prostrediu. Obal je recyklovateľný PE polyetylén.
Dávkovanie je závislé od podmienok na prevadzke.
Dávkovanie upravuje výlučne oprávnený servisný technik. Dávkovanie, TO-15 pomocou automatického dávkovacieho
zariadenia, v oblasti medzi 0.4- 0,8 g / l mäkké voda (0-6 dH) a 0,8 až 1,0 gramov / liter tvrdosti vody približne 9 dH.
Technické informácie:
Vzhľad. Tmavo modrá kvapalina bez zapahu.; pH (1% roztok) 6,5; Hustota (kg / l) 1,0;
Ďalšie informácie viď informácie o produkte list (BL)
Skladujte na suchom mieste v dobre uzavretom pôvodnom obale mimo dosahu detí, vyhnúť sa extrémnej teploty.
Balenie: 10 kg (l)

Kalkbort KB - 5
Tekutý prostriedok na odstraňovanie vodného kameňu : umývačky riadu, kávovary, nerezovej ocele, sanitárnej keramiky,
obkladu, dlažby atd.
Dávkovanie: Odstraňovanie vodného kameňa: umývačky riadu, kávovary 5 dl / 10 litrov vody.
Čistenie: obklady, dlažby, sanitárna keramika 1 dl / 10 litrov vody.
Návod: umývačku riadu naplniť s vodou, pridať KB-5 priamo do umývačky. Zapnúť umývačku 2 až 3 kráť na najdlhší
program. Umývačku vyčistiť zo zvyškov bielkovín, použitím kefy alebo drôtenky, poriadne umyť opláchnuť čistou vodou.
pH: cca 2 v % roztoku
Technické informácie:
Vzhľad: tekutina čírej farby bez zápachu. Produkt je žieravý. Ďalšie informácie, viď informácie o produkte list (BL). Obsah:
kyselina fosforečná 30-60%.
Skladujte na suchom mieste v dobre uzatvorenom pôvodnom obale mimo dosahu detí, vyhnúť sa extrémnej teploty.
Likvidujte ako horľavý odpad.
Prázdne balenie môže obsahovať zvyšky pracích prostriedkov.
Balenie: 6kg.

Blotlaggningsmedel
Tekutí prostriedok na namáčanie riadu, príborov, hrncov, skla, porcelán, nerezu atď.
Účinné odstraňuje aj pripálené potraviny. Všetok riad po namáčaní umyť v umývačke riadu.
Dávkovanie: 50 – 100ml / 10 litrov vody
pH: cca 1,1 % roztok o 9
Technické informácie :
Vzhľad: tekutina oranžovej farby bez zápachu. Produkt je žieravý. Ďalšie informácie, viď informácie o produkte list (BL).
Skladujte na suchom mieste v dobre uzatvorenom pôvodnom obale mimo dosahu detí, vyhnúť sa extrémnej teploty.
Likvidujte ako horľavý odpad.
Prázdne balenie môže obsahovať zvyšky pracích prostriedkov.
Balenie: 5kg.

e-mail: interier@ambienta.sk

