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Machine 
Reinigingsmiddelconcentratie: 10 ml/l Reinigingsmiddelconcentratie: 30 ml/l 
Basisdosering  
[ml] 

Nadosering [ml] 
na elke derde wasbeurt 

Basisdosering  
[ml] 

Nadosering [ml] 
na elke derde wasbeurt 

GS 202/402   120   72   360   216 
GS 215   160   72   480   216 
GS 302/315   180   72   540   216 
GS 501   420   96 1260   288 
GS 502/515   420   72 1260   216 
GS 640/650   820 156 2460   468 
GS 660 1250 225 3750   675 
MTR 1   850 140 2550   315 
MTF 2    850 530 2550 1590 
STR 3   650 223 1950   450 
UC M/L/XL   153   24   450   216 
UC S     95   24   285   216 
WKTS 4    880 138 2550   414 

    

 1 280 l/uur 2 320 l/uur   3 260 l/uur  4 2,3 l/korf 

Poedervormig, hoogalkalisch concentraat voor grondreiniging en waskrachtversterking 

 

Toepassingsmogelijkheden: 
 

• Geschikt voor de machinale grondreiniging van ser-
vies en bestek en waskrachtversterking 

• Verwijdert bijzonder goed zetmeelresten en alle 
soorten sterk ingedroogde etensresten, zonder ge-
bruik van een bestekdompelbad 

• Voor gebruik naar behoefte in professionele voorla-
der, doorschuif-, korven- en bandtransportvaatwas-
machines in restaurants, hotels en keukens van 
zorginstellingen 

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

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

• Zilver eerst testen 

Ter voorkoming van afzetting van zetmeel op het 
vaatwerk bevelen we het gebruik aan van Winterhal-
ter intensieve en topprestatiereinigingsmiddelen en 
Winterhalter naglansmiddelen. De Winterhalter klan-
tenservice kan u bij de keuze van het geschikte pro-
duct adviseren. 

Machinespecifieke doseringen: 
 
Houd u zich a.u.b. aan de volgende hoeveelheden: 

Productvoordelen: 
 

• Maakt tijd- en kostenbesparende machinele 
grondreiniging mogelijk 

• Uitstekende vuiloplosingskracht 
• Verwijdert betrouwbaar langdurig opgebouwde 

zetmeelafzettingen en andere hardnekkige ver-
vuiling op servies 

• Zeer goed vetoplossend vermogen 
• Hoogconcentraat 

 

Inhoudsstoffen: 
 
Natriumhydroxide, fosfaten, nietionische tensiden 
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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. Eventu-
ele 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_ A_20_ST_Rev00/0712 

Kleur: wit 
Geur: productspecifiek 
pH-waarde: > 13 (1% in water) 
Houdbaarheid: 2 jaar 
Voorwaarden voor 
opslag: 

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

Soortelijk gewicht: ca. 1150 g /cm³ 

 

1 l fles 

 

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.  

 

Veiligheidsvoorschriften: 

Belangrijke opmerkingen: 
 
• A 20 ST breedwerpig, voorzichtig en langzaam in de 

tank strooien – nooit direct metaal strooien. 
• Bij het gebruik van A 20 ST er op letten dat het pro-

duct volledig oplost. 
• 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, beschermen tegen vorst. 

• Houder na gebruik weer goed dicht draaien. 
• Niet in een andere houder of fles bewaren. 
• 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. 

 
R 35 
S 26 
 
S 28 
 
S 35 
 
S 36/37/39 
 
 
S 45 

Veroorzaakt zware veretsingen. 
Bij contact met de ogen direct grondig met 
water spoelen en een arts raadplegen. 
Bij contact met de huid direct grondig met 
veel water afspoelen. 
Afval en houder moeten veilig afgevoerd 
worden. 
Bij het werken met deze producten geschikte, 
beschermende kleding, handschoenen en 
bril/gelaatsbescherming dragen. 
Bij ongeval of onwel worden direct een arts 
raad plegen (indien mogelijk, etiket tonen). 

 

Levereenheden: 

Technische gegevens: 


