
 

 

CRISTAL BAR 
Pohármosogató és -öblít őszer 

• 2 az 1-ben: hatékony mosogató- és öblítőszer egy termékben üvegáru moso-
gatásához. 

• Önadagolós flakonjának köszönhetően könnyen használható. 
• Mindenféle keménységű vízzel használható. 
• Mindenféle üvegárut biztonsággal lehet mosogatni vele. 

 

 
 

 

Jellemz ők 
Összetétel: erősen koncentrált termék, mérgező anyagoktól mentes, klór- 

és foszfátmentes  
Felület: poharak, üvegáru 
Szennyeződés: mindenféle szennyeződésre 

Alkalmazási mód 
Bár pohármosogatógépben használható. 

Hígítás 
0,3% (30 ml / 10l víz)=1 adagoló Lágy víz esetében (0-15°F - 0-8°d) 
0,6% (60 ml / 10l víz)=2 adagoló Közepesen kemény víz esetében 
  (15-25°F – 8-14°d) 
0,9% (90 ml / 10l víz)=3 adagoló Kemény víz esetében (>25°F - >14°d) 

Fizikai adatok 
Megjelenés: sárga, átlátszó folyadék 
Illat: - 
pH: 12,5 +/- 0,5 (1%-s oldatban) 
Aktív hatóanyag tartalom: 24 +/- 1% 
Relatív sűrűség: 1,08 g/ml 
Összetétel 
EDTA és annak sói 5-15%, nem-ionos tenzidek <5%, foszfonátok <5%, foszfát-
mentes. 

 
VESZÉLY! 

 
 

Adagolás 
(0,75 literes kiszerelés) 

 
1 adagoló = 30 ml. 

 

Figyelmeztetések/Óvintézkedések 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  H335 Légúti irritációt okoz-
hat.  
P280 Védje a szemét. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell 
öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az 
összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni víz-
zel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó 
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ-
PONTHOZ vagy orvoshoz.  
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT. 

Megjegyzés 
A termék olyan kisteljesítményű bár pohár mosogatógépeknél használható jól, 
ahol nem célszerű (többnyire helyhiány miatt) adagoló pumpát telepíteni. Az 5 
literes kiszerelésű változat adagolósához azonban célszerű mosogatószer adago-
lót használni! 

A mosogatás kiváló végeredménye érdekében rendszeresen tartsa karban és 
tisztítsa a mosogatógépet, valamint kövesse a mosogatási utasításokat! 

A mosogatás után az öblítést végezze a Acid Rinse vagy az Eco Rinse Ecola-
bel gépi öblítőszerekkel. 



 

 

CRISTAL BAR 
Pohármosogató és -öblít őszer 

 

 
Kiszerelés 
Karton doboz (0,75 l X 6 db) 
Karton doboz (5 l X 4 db) 

 

 
Engedélyek, regisztráció 
Regisztráció: B-14020308 
 

(5 literes kiszerelés) 

 

Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 

 


