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Środek dodatkowy do niwelowania piany w zmywarkach przemysłowych do garów 

Dozowanie: 
 
0,1 do 1 g/l przy użyciu automatycznego systemu 
dozowania w zależności od ilości i rodzaju zabrudze-
nia oraz ilości piany. 
 
Ustawienie dozowania środka odpieniającego przez 
wykwalifikowany serwis Winterhaltera gwarantuje 
pefekcyjny efekt mycia. 
 
Najlepszy efekt mycia osiągany jest przy użyciu 
urządzeń dozujących marki Winterhalter. 

Zastosowanie: 
 
• Odpowiedni dla profesjonalnych zmywarek do 

garów w restauracjach, hotelach i przemysłowych 
kuchniach i firmach cateringowych jak również w 
piekarniach i masarniach 

• Odpowiedni do wszystkich naczyń i sztućców oraz 
Garów wykonanych ze szkła, porcelany, plastiku i 
stali nierdzewnej i aluminium 

• Umożliwia idealne niwelowanie piany, dzięki cze-
mu części mechaniczne maszyny pozostają niena-
ruszone Dla uzyskania najlepszych efektów mycia zaleca się  

używanie tego produktu w zmywarkach firmy Win-
terhalter w połączeniu ze środkiem myjącym F 865 
Plus lub P 865 Plus, nabłyszczaczem B 100 N oraz 
odpowiednim uzdatnieniem wody – zalecany Du-
oMatik 

Zalety produktu: 
 

• Silnie skoncentrowany 

• Świetny efekt niwelowania piany i ochrony 
częścimechanicznych maszyny 

• O neutralnym zapachu  

Składniki: 
 
Olej silikonowy, zawiera środki konserwujące: 
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone  
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Specjalne zestawienie składników w produkcie A 
60 FO zapobiega tworzeniu sie niepożądanej 
piany i chroni części mechaniczne maszyny. 
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Technische Daten: 

Dane techniczne: 

Kolor: biały 

Zapach: Specyficzny dla produktu 

Wartość pH: 6,5 – 7,8 

Lepkość: < 10 (do 20°C w mPa s) 

Czas przechowywania: 24 miesiące 

Warunki przechowywa-
nia: 

Zimno, ciemno, nie zamrażać, temp. 
max. 40°C 

Gęstość: 1,0 g/cm³ 

 

1 l Butelka PE 
5 l PE-Kanister 

 

Dostępne pojemności 

Usuwanie zużytych opakowań: 
 
• Całkowicie puste opakowanie nadaje się do recy-

klingu i może być usunięte przez ostatniego użyt-
kownika poprzez firmę Rekpol Organizacja Odzy-
sku. 

• Informacje o usuwaniu pozostałości produktu 
znajdują się na karcie charakterystyki 

Uwagi: 

Ważne: 
• Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego. 

Jedynie do użytku przemysłowego. 

• Przechowywanie i transportowanie dozwolone jest 
tylko w oryginalnych opakowaniach i pozycji piono-
wej. Nie wystawiać na działanie promieni słonecz-
nych. Chronić przed zamarznięciem. 

• A 60 FO może być stosowany w połączeniu ze wszyst-
kimi dostępnymi środkami myjącymi przeznaczonymi 
do zmywarek przemysłowych. 

• Nigdy nie należy mieszać z innymi produktami ani 
przelewać do innych pojemników, butelek itp. 

• Zmiany koloru produktu są spowodowane zawartymi 
surowcami i sposobem przechowywania i nie mają 
wpływu na jakoś produktu 

• Pojemniki, rurki i system dozujący powinny być płu-
kane świeżą wodą przed zmiana produktu. 

• Parametry mycia powinny być utrzymane w zgodzie 
ze standardami DIN (DIN 10 510 do 10 512 oraz DIN 
10 522).  

• By zapewnić niezawodność i długą żywotność zmy-
warki wszystkie filtry powinny być czyszczone na ko-
niec pracy po zakończeniu programu samooczyszcze-
nia. Należy pozostawić maszynę uchyloną w celu wy-
suszenia jej wnętrza i uniknięcia powstawania korozji.  

• Do czyszczenia i konserwacji obudowy ze stali nie-
rdzewnej zaleca się użycie środka C122, środka czysz-
czącego do stali nierdzewnej jak również C162. 

• Kartę danych technicznych, kartę charakterystyki i 
opis techniczny produktu, przykładowe instrukcje 
operacji oraz instrukcje pisemne znajdują się na stro-
nie www.winterhalter.com.pl  

• Produkt nie jest niebezpieczny w związku z tym nie 
ma obowiązku podawania specjalnych oznaczeń 
zgodnie z rozporządzeniem 99/45/EG. Wg. GGVS 
produkt nie jest niebezpieczny. 

• Prosimy przestrzegać informacji umieszczonych na 
etykiecie produktu i w karcie charakterystyki na stronie 
(www.winterhalter.com.pl).  

 


