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Vloeibaar, hoog-alkalisch, actief-chloorhoudend universeel reinigingsmiddel, speciaal 

voor hard water  

Dosering: 

 
Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van 
vervuilingsgraad en de waterkwaliteit: 
 

Totale hardheid in 

°d           °f             °e 

Hard-

heid 

mg/l 

CaCo3 

ml/l 

< 14 < 25 < 17,5 zacht 
middel 

< 250 2-3 

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

 

 

Toepassingsmogelijkheden: 

 
 Geschikt voor professionele voorlader, doorschuif-, 

korven- en bandtransportvaatwasmachines in res-
taurants, hotels en keukens van zorginstellingen 

 Geschikt voor alle soorten servies van glas, porse-
lein, kunststof, RVS alsmede bestek 

 Verwijdert actief alle soorten ingedroogde etensres-
ten alsmede koffie- en theeresten en andere kleur-
stoffen 

 Zilver eerst testen 

 Niet geschikt voor aluminium, ook niet voor geëlo-
xeerd materiaal en lichtmetaallegeringen 

 Speciaal voor het gebruik vanaf 10°d GH 

 

In combinatie met Winterhalter naglansmiddel B 200 
S wordt een goed wasresultaat ook bij hard water 
mogelijk en de levensduur van de machine verhoogd. 
Voor een optimaal wasresultaat bevelen we geschikte 
waterbehandeling aan, waardoor het verbruik van 
reinigingsmiddel met 50% verlaagd kan worden. Ren-
dementsberekeningen ter optimalisatie van de exploi-
tatiekosten worden door Winterhalter kosteloos ter 
beschikking gesteld. 
 

Productvoordelen: 

 
 Universeel hoogconcentraat 

 Zeer goede reiniging 

 Goed zetmeeloplossend vermogen 

 Zeer goed vetoplossend vermogen 

 Zeer goede blekende werking 

 Optimale kalkbinding  

Inhoudsstoffen: 

 
Alkaliën, bleekmiddel op chloorbasis, fosfaten 
 

 
 
De speciale beschermende formule ontziet het 
vaatwerk optimaal.  
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Technische Daten: 

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_F 8700_Rev 06/0912 

Technische gegevens: 

Kleur: gelig 

Geur: productspecifiek 

pH-waarde: ca. 14 

Viscositeit: ca. 1 (bij 20°C in mPa s) 

Geleidingswaarde: ca. 4,3 mS/cm (bij 4 ml/l in vol-
ontzout water/ 22°C) 

Houdbaarheid: 1 jaar 

Voorwaarden voor 
opslag: 

koel, donker, staand, vorstvrij, tot 
max. 25°C 

Soortelijk gewicht: 1,37 g/cm³ 

Titreerfactor: 0,95 

 

1 l fles 

5 l can 

12 kg can 

25 kg can 

270 kg  vat 

 

Levereenheden: 

Afvoer van lege verpakkingen: 
 

 Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door 
de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd wor-
den. 

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

 

R 31        Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuren. 
R 35        Veroorzaakt zware veretsingen. 
S 23        Damp/aerosol niet inademen. 
S 26        Bij contact met de ogen direct grondig met  
               water spoelen en een arts raadplegen.  
S 27        Besmette kleding direct uittrekken. 
S 28        Bij contact met de huid direct grondig met veel  
               water afspoelen.             
S 36/37/  Bij het werken met deze producten geschikte  
39           beschermende kleding, handschoenen en 
               bril/gelaatsbescherming dragen. 
S 45        Bij ongeval of onwel worden direct een arts raad- 
               plegen (indien mogelijk, etiket tonen). 

 

Veiligheidsvoorschriften: 

Belangrijke opmerkingen: 

 
 Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor 

particulier gebruik! 

 Opslag en transport alleen rechtop staand toe-  
gestaan in originele verpakking. Niet aan direct zon- 
licht blootstellen, tegen vorst beschermen. 

 Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn 
schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te  voor-
komen reinigingsmiddel F 8700 alleen in het        
met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.  

 Niet mengen met andere producten en niet om-
gieten in andere vaten, flessen etc.! 

 Bij verandering van product moeten de vaten, lei-
dingen en doseerapparatuur met schoonwater ge-
spoeld worden. 

 Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt 
door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteits-
gebreken. 

 De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN- 
voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 
522).  

 Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren 
van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afslui-
ting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven ge-
reinigd 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 universe-
le vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 
162 RVS-reiniger (spray). 

 U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en 
maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl. 


