
Technisch informatieblad

Bistro-reinigingsmiddel  

F 420 e
Milieuvriendelijk, vloeibaar en alkalisch hoogconcentraat voor elke waterhardheid

Toepassingsmogelijkheden:

• Geschikt voor professionele glazen-, voorlader en 
doorschuif-, korventransport- en bandtransport-

    vaatwasmachines.
• Geschikt voor drinkglazen zonder decoratie, ander

vaatwerk van glas, porcelein, kunststof, RVS en bestek
• Verwijdert actief alle soorten drankresten en 

licht ingedroogde etens-, koffie- en theeresten.
• Verwijdert actief lippenstift en andere vetresten.
• Zilver eerst testen.

Dosering:
Met automatische doseerapparatuur afhankelijk van 

vervuilingsgraad en waterkwaliteit:

Totale hardheid in
°d         °f                         °e

Hard-
  heid

mg/l
CaCO3

ml/l

< 14 < 25 < 17,5 zacht
middel

< 150 1,6-2,4

> 14 > 25 > 17,5 hard > 250 3-5

Productvoordelen:

• Geurneutraal hoogconcentraat
• Met het EU Ecolabel gecertificeerd
• Intensieve reinigingsvermogen
• Verwijdert kleur- en looistoffen zonder geurvorming
• Glas wordt ontzien

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, Fosfonaten

CL NTA PO4

De uitgebalanceerde combinatie van inhoudsstoffen 
ontziet het vaatwerk optimaal bij maximale reinigings-
kracht.
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Beter voor het milieu ...

   - Geringere belasting van 

    aquatische ecosystemen 

 - Minder gevaarlijke stoffen 

 - Werkzaamheid getest
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Bistro-reinigingsmiddel

F 420 e
Levereenheden:

5 l can
12 kg can

Technische gegevens:

Kleur kleurloos
Geur produktspecifiek
pH-waarde ca. 14 (geconcentreerd)
Houdbaarheid 24 maanden
Voorwaarden voor opslag koel, donker, vorstvrij, 

bij max. 30 °C
Soortelijk gewicht ca. 1,22 g/cm³

Titreerfactor 0,93
Geleidingswaarde 2,13 mS/cm (bei 3 ml/l in 

VE-water/22 °C)

Veiligheidsvoorschriften:

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en 

oogletsel.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de 

verpakking of het etiket tonen.
P280  Beschermende handschoenen /beschermende 

kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen.
P305+
P351+
P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: enkele 
minuten voorzichtig met water spoelen. 
Eventueel contactlenzen indien mogelijk 
verwijderen. Blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P501 Afvalverwerking overeenkomstig de 
overheidsvoorschriften.

De aangegeven voorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken van Winterhalter Gastronom GmbH. Deze stellen de gebruiker niet vrij van interne controle en opslag. Twijfelt u aan het gebruik 
van deze producten met betrekking tot bekwaamheid van de gebruiker dan is een gebruikerstechnisch advies aan te raden. Wij raden u dringend aan om de aangegeven voorschriften op de 
veiligheidsbladen (ook te vinden op www.winterhalter.nl) en het productetiket in acht te nemen. Eventuele opmerkingen van de reinigingsmiddelen- en vaatwasmachinefabrikant moeten eveneens in 
acht genomen worden. Door uitgave van dit informatieblad vervalt de geldigheid van alle voorgaande informatiebladen voor dit product. TD_F420e_Rev00/0415

Afvoer van lege verpakkingen:

• Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door
de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.

• Informatie over afvoer van productresten kunt u
vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Belangrijke opmerkingen:

• EU Ecolabel: DE/038/018
• In combinatie met B 220 e wordt een goed wasresultaat

ook bij het gebruik van hard water mogelijk gemaakt.    
• Niet voor particulier gebruik, alleen geschikt voor professioneel

gebruik!
• Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele

verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen
tegen vorst.

• F 420 e is geschikt voor het professioneel wassen van glazen en 
servies en is geschikt voor levensmiddelen. 

• Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en
doseerapparatuur met schoon water gespoeld worden.
Voor het vullen van ingebouwde reservoirs in
Winterhalter UC-modellen is een vultrechter
(60005163) beschikbaar. Om verwarring te voorkomen
reinigingsmiddel F 420 e alleen in het met "reinigings-
middel" gemerkte reservoir gieten.

• Nooit met andere producten mengen en niet in andere vaten, 
flessen etc. overgieten! 

• De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften
 (DIN 10510 tot 10512). 

• Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaat-
wasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigings-
programma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het
machine-interieur en voor het tegengaan van corrosie moet de
machine iets open blijven staan.

• Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine
adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-

    reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
• U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen
 bij ongeval op www.winterhalter.nl




