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DISH CARE

Sereno ALU

Prof Line Sereno Alu is een professioneel, vloeibaar vaatwasmiddel voor alle industriële 
vaatwasmachines dat geschikt is voor alle soorten alkalibestendig vaatwerk doch specifi ek 
ontwikkeld voor het reinigen van zwakke metalen zoals aluminium en koper. Prof Line 
Sereno Alu is laag alkalisch en bevat geen geen chloor noch fosfaten alsook geen enkele 
corroderende grondstof. Prof Line Sereno Alu bevat een aanzienlijk deel aan corrosiewerende 
componenten die een beschermende werking uitvoeren op metalen. Prof Line Sereno 
Alu bevat krachtige reinigende bestanddelen en garandeert u een perfecte vaat, ook in 
moeilijke omstandigheden. Prof Line Sereno Alu bevat anti-kalkbestanddelen waardoor uw 
vaatwasmachine langdurig beschermd is tegen kalkaanslag en corrosie.

Gebruiksaanwijzing: het wordt sterk aanbevolen om te werken met een Prof Line 
doseerapparaat. Prof Line Sereno Alu is geschikt voor lichte metalen zoals aluminium alsook 
voor alle soorten alkalibestendig vaatwerk zoals glas, kunststof, roestvrij staal,…. Een 
optimaal resultaat wordt verkregen in combinatie met een Prof Line Essenso naspoelmiddel.
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Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: < 5% fosfonaten, polycarboxylaten, amfoteren.
• Vorm: vloeistof
• Kleur: helder
• PH-waarde: 13
• Gevaarlijke reacties: veroorzaakt ernstige brandwonden
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte bij een 
temperatuur tussen 4° en 40°C
• Hantering: contact met ogen en huid vermijden en niet met andere producten mengen

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking
• Bescherming van de handen: handschoenen
• Gezichtsbescherming: een veiligheidsbril of gelaatsscherm
• Veiligheidskledij: beschermende kleding

Eerste hulp
• Huid: onder stromend water afspoelen (10 min.). Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken.
• Ogen: onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Arts raadplegen.
• Inname: niet laten braken, de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts 
raadplegen.

Verkoopseenheid : 24kg

Artikelcode : VL0420


