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Poedervormig, hoogalkalisch, actief-chloorhoudend u niverseel reinigngsmiddel  

Dosering:  
 
De nieuwe Winterhalter doseerunit SolidosDuo heeft 
twee doseerapparaten en doseert automatisch 
reinigings- en naglansmiddel. 
 
Met de Winterhalter SolidosDuo poederdoseerunit, 
afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit: 
 

Totale hardheid  in 
°d           °f            °e 

Hardheid  mg/l  
CaCO3 

 

g/l  

< 8 < 14,25 < 10 zacht < 150 1 – 2 
8  

tot 
14 

14.25 
tot  
25 

10 
tot 

17.5 
middel 

150 
 tot 

 250 

2 – 2.7 

 

Toepassingsmogelijkheden : 

• Geschikt voor professionele voorlader, doorschuif-, 
korven- en bandtransportvaatwasmachines in 
restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen 
Geschikt voor alle soorten servies van glas, 
porselein, kunststof, RVS alsmede bestek 

• Verwijdert actief alle soorten ingedroogde 
etensresten alsmede koffie- en theeresten en andere 
kleurstoffen 

• Verwijdert effectief lipstick en andere vetresten  
• Zilver eerst testen 
• Niet geschikt voor aluminium, ook niet voor 

geëloxeerd materiaal en lichtmetaallegeringen 

 

Voor een perfect wasresultaat adviseren wij dit middel 
in Winterhalter vaatwasmachines te gebruiken samen 
met Winterhalter naglansmiddel B 100 N en 
Winterhalter waterbehandeling. Vanaf 10 °dGH 
garandeert geschikte waterbehandeling of het gebruik 
van Winterhalter reinigingsmiddel F 8700 en 
naglansmiddel B 200 S een optimaal wasresultaat. 
Door de juiste waterbehandeling kan het 
reinigingsmiddelverbruik met 50% gereduceerd 
worden. 

Productvoordelen : 
: 

Inhoudsstoffen : 

Alkaliën, bleekmiddel op chloorbasis, fosfaten  

 
De speciale beschermende formule ontziet het 
vaatwerk optimaal De blekende component 
verzekert uitstekende hygiene zelfs bij tank- 
temperaturen van 55 tot 60 °C. 

 

• Universeel hoogconcentraat 
• Zeer goede reiniging 
• Goed zetmeeloplossend vermogen 
• Zeer goed vetoplossend vermogen 
• Zeer goede blekende werking 
• Verbeterde reinigingskracht van ca. 12% 

vergeleken met concurrerende producten 
• Verbeterde naspoeling  
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Technische gegevens : 

Kleur: wit 
Geur: karakteristiek 
pH-waarde: ca. 12,5 (1%ig in water) 
Houdbaarheid: 12 maanden  
Geleidingswaarde: ca. 6,17 mS /cm 

(bij 3 g/l in volontzout water/ 22°C) 
Voorwaarden voor 
opslag: 

koel, donker, stand, vorstvrij, 
tot max. 30°C 

Soortelijk gewicht: ca. 1050 g/dm3 
Titreerfactor: 0,16 

 

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_S 8400_Rev00/1112 

Der Vorreiniger ist kein Gefahrgut nach GGVS. 

2 x 5 kg Houders in doos 

 

Levereenheden: 

• 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. 

Afvoer van lege verpakkingen : 

Veiligheidsvoorschriften : 

Belangrijke opmerkingen : 

• Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet 
voor particulier gebruik! 

• Opslag en transport alleen rechtop staand in 
originele verpakking (in doos). Niet aan direct 
zonlicht blootstellen. Beschermen tegen vorst. 

• Gebruik in combinatie met Winterhalter doseer- 
unit SolidosDuo voor eenvoudige en veilige 
handling. De speciale houdervorm en -kleur 
voorkomen produktverwisseling. 

• Verwijder de beschermdop voor het insteken van 
de houder in de SolidosDuo doseerunit. 
Roosterafdekking altijd op de houder laten. 

• Niet mengen met andere producten en niet 
omgieten in andere vaten, flessen etc.!  

• 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 
afsluiting van het zelfreinigingsprogramma 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 
 

R 31   Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuren. 
R 35   Veroorzaakt zware veretsingen. 
R 51/  Giftig voor waterorganismen, kan langdurig 
53      schadelijke effecten veroorzaken in water. 
S 26   Bij contact met de ogen direct grondig met  
          water spoelen en een arts raadplegen. 
S 28   Bij contact met de huid direct grondig met veel      
          water en zeep afspoelen. 
S 35   Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. 
S 36/  Draag geschikte beschermende kleding en hand- 
37/39 schoenen en bescherming voor ogen en gezicht. 
S 45   In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt,         
           onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen. 
 


