
Nazwa handlowa: EILFIX PROFI TABS 5in1 
Wieloskładnikowe tabletki do zmywarek naczyń

Symbol katalogowy: 562 (dostępne opakowania 562/50 – pudełko: 50 tabletek)

Zastosowanie produktu:

PROFI TABS 5in1 to wieloskładnikowe tabletki do zmywarek naczyń. W składzie:
środek myjący, nabłyszczający, sól, składnik do ochrony szkła oraz inhibitor korozji.
Wzmocnione enzymami do skutecznego usuwania uporczywych zabrudzeń. W celu
ochrony przed wilgocią kaŜda tabletka zapakowana jest w celofan. 

Cechy:
UWAGA! Tabletki EILFIX PROFI TABS 5in1 moŜna stosować we wszystkich
domowych zmywarkach naczyń, o cyklu mycia nie krótszym niŜ 30 min!

Dozowanie:
Usuń ochronny celofan. Umieść tabletkę w pojemniku dozownika detergentu, uruchom
odpowiedni program zmywania - zgodnie z zaleceniami producenta zmywarki. Jedna
tabletka wystarcza na jedno zmywanie.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. 
W przypadku odpowiedniego przechowywania produktu, termin przydatności wynosi co 
najmniej 2 lata. Chronić przed dostępem dzieci oraz osób postronnych.

Transport i gospodarka
odpadami: Zgodnie z pkt. 13 i 14 Karty Charakterystyki.

Uwagi o bezpiecze ństwie:

Działa draŜniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła.  Nie  wdychać  pyłu.  Unikać  zanieczyszczenia  oczu.  Zanieczyszczone  oczy
przemyć  natychmiast  duŜą  ilością  wody  i  zasięgnąć  porady  lekarza.  W  razie
połknięcia niezwłocznie zasięgnij  porady lekarza - pokaŜ opakowanie lub etykietę.
ZuŜyty  produkt  oraz  opakowanie  dostarczyć  na  składowisko  odpadów
niebezpiecznych. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Informacje ekologiczne: Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 
biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004.

Właściwo ści fizyko-chemiczne:
kolor: biało-Ŝółty

stan skupienia: ciało stałe (tabletki)

zapach: charakterystyczny

warto ść pH (koncentrat): 10,6

gęsto ść: n.d.

Skład:
Zawiera: fosforany (>30%), związki wybielające na bazie tlenu (5-15%), polikarboksylany (<5%),
niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), fosfoniany (<5%), enzymy (proteaza, amylaza),
kompozycje zapachowe. 

Inne informacje:

 Aby uzyskać najlepsze efekty zmywania:
● nie naleŜy korzystać z krótkich (szybkich) programów zmywania;
● uaktywnić opcję/tryb „Multitab” ( jeśli taka jest dostępna);
● wyłączyć dozowanie płynu nabłyszczającego i soli (tabletki 

wieloskładnikowe 5in1 zawierają nabłyszczacz oraz sól).

Zastrze Ŝenia prawne:
Polskojęzyczne informacje w tym dokumencie opracowane zostały w oparciu o materiały producenta oraz aktualny stan
wiedzy. Firmy BECKER-CHEMIE GmbH oraz PETMAR-ŁAGOWSKA Sp.J. nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz aktualność informacji podanych w tym dokumencie. Informacje tu przedstawione mają jedynie na celu
umoŜliwienie uŜytkownikom poznanie asortymentu towarów sprzedawanych przez firmę PETMAR-ŁAGOWSKA Sp.J.


