
• Może być stosowany w wodzie o różnej twardości
• Profesjonalna formuła, skuteczny wobec silnych zabrudzeń
• Łatwy do wypłukania, pozostawia naczynia bez zacieków
• Niewielka zawartość fosforanów w celu minimalizacji negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne
• Zawartość fosforanów w detergencie pozwala na stosowanie w wodzie twardej i przy 

odpowiednim stężeniu zabezpiecza części zmywarki przed zakamienianiem co 
ogranicza częstotliwość odkamieniania i zmniejsza koszty utrzymania zmywarki 

Sposób użycia
Produkt  musi być stosowany przez automatyczny system dozowania. 
Dozowanie zwykle wynosi od 1 g/L do 3 g/L w zależności o twardości wody i 
stopnia zabrudzenia naczyń. Temperatura mycia powinna wynosić 55 – 65°C.

Właściwości
Postać: 
pH(1%):  
Gęstość (20 °C): 

przejrzysta, żółtawa ciecz 
12,2 
1,17 g/cm³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

Uwaga: Produkt OPTIMAX Detergent jest bezpieczny dla większości materiałów, z których 
wykonane są naczynia używane w kuchniach profesjonalnych. Produktu NIE stosować do mycia 
naczyń wykonanych z materiałów wrażliwych na działanie alkaliów, takich jak: miedź, mosiądz, 
aluminium oraz guma.

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i 
wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć 
wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu 
przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie 
wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych 
opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać 
poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem 
OPTIMAX Detergent, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, 
bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie 
charakterystyki.
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OPTIMAX™ Detergent
Detergent do maszynoweo mycia naczyń i szkła
Opis
OPTIMAX Detergent jest skoncentrowanym, alkalicznym detergentem zawierającym 
sekwestranty przeznaczonym do maszynowego mycia naczyń, szczególnie polecanym 
do wody twardej.

Cechy




