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TRUMP DES  
Detergent dezinfectant 

pentru spălarea 
vaselor  

 

• Detergent foarte concentrat, cu acţiune intensă, pentru spălarea vaselor; 
îndepărtează chiar şi cele mai rezistente pete de murdărie, cafea şi ceai  
• Adecvat ca agent dezinfectant pentru maşinile de spălat, în vederea 
obţinerii celor mai bune rezultate igienice  
• Indicat pentru toate condiţiile de apă  
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TRUMP DES  
Detergent dezinfectant pentru spălarea vaselor  
Descrierea produsului  
TRUMP DES este un detergent lichid foarte concentrat, cu componente dezinfectante, pentru spălarea industrială a vaselor. 
Cu TRUMP DES se obţin cele mai bune rezultate igienice şi sunt îndepărtate chiar şi cele mai rezistente pete de murdărie, 
cafea si ceai la o singură trecere(/tură). În combinaţie cu produsele Clear Dry de la Ecolab veţi obţine cele mai bune rezultate 
igienice. Neindicat însă pentru spălarea articolelor din aluminiu şi din alte metale moi.  

Instrucţiuni de folosire :  
TRUMP DES este dozat automat cu echipamentul de dozare ECOPLUS sau EASYPLUS de la Ecolab, pentru detergenţii 
olosiţi în spălarea vaselor.  f 
1. Responsabilul Ecolab din teritoriu va instala şi adapta echipamentul ECOPLUS sau EASYPLUS în funcţie de maşina dvs. 
de spălat, de gradul de murdărie şi de condiţiile apei.  
 2. Pentru rezultate igienice, asiguraţi întotdeauna temperaturile potrivite pentru reprizele de spălare, clătire, ca şi pentru 
presiunile pompei de alimentare. Pentru informaţii detaliate, vezi instrucţiunile de folosire a maşinii.  
 3. Înlocuiţi bidonul gol atunci când începe să sune alarma. 
 4. Contactaţi responsabilul Ecolab din teritoriu pentru orice alte instrucţiuni. 
 5. Dozare: 3 – 6 g/l la litrul de apă în funcţie de gradul de murdărie, duritatea apei şi vesela folosită. 

Compoziţie :  
5 –15 %: fosfaţi, <5%: agenţi de albire pe bază de clor. Conţine dezinfectanţi. 100g lichid conţine: 14,6 g hipoclorit de sodiu. 
Ambalajele se aruncă numai complet goale şi închise.  
 

Actiune bactericida Test Actiune fungicida   Test 

Concentratie 
(conditii 
curate) 

Timp 
de 
contact Temperatura   

Concentratie 
(conditii 
murdare) 

Timp 
de 
contact Temperatura   

0,3% 1 min 55 EN1276 0,3% 1 min 60 EN1650 
0,3% 2 min 65 EN1276      

0,4% 
1,5 
min 65 EN1276         

 
 

Siguranţă :  
• Purtaţi mănuşi şi ochelari de protecţie când schimbaţi containerul gol cu altul plin.  
• Nu amestecaţi cu niciun alt produs !  
• Pentru alte informaţii şi instrucţiuni, vezi eticheta produsului şi fişa cu datele de siguranţă.  

Folosiţi în condiţii de siguranţă dezinfectantul pentru curăţarea chimică.  

Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs înainte de întrebuinţare.  

850 kg  
250 kg  
12 kg  Temperatura de depozitare recomandată între 0°C şi 40°C 25 kg  

 Depozitaţi numai în containerul original. 
Mărime ambalaj Condiţii de depozitare  


