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Deze informatie is niet van toepassing, wanneer het product samen wordt gebracht met een ander product of wanneer het product wordt gebruikt in een proces anders dan in dit blad 
aangegeven. 

Naar onze beste weten is de in dit blad gegeven informatie correct en volledig. 

De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de afnemer van dit product om na te gaan, of de gegeven informatie geschikt en volledig is voor zijn specifieke gebruik van het product. 

Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de afnemer om op basis van de informatie in dit blad veiligheidsprocedures voor zijn onderneming op te stellen. 

Zie hiervoor ook onze veiligheidinformatiebladen van het desbetreffende product. 

Productinformatieblad etolit GT400 
Toepassing 

Speciaal naglansmiddel voor industriële vaatwerkspoelmachines 

Produktbeschrijving 

•  is een licht zuur naglansmiddel speciaal geschikt voor servies met veel kunststof bestanddelen. 
•  laat zich goed mengen. 
•  is zuinig in gebruik . 
•  geeft optimaal resultaat in kombinatie met etolit reiniger.

Dosering / Gebruik 

0,1 - 0,5 ml/l instellen op waterkwaliteit en 
serviesgoed. 
druppelvorming - onderdosering 
waterfilm - optimale dosering 
streepvorming - overdosering 
etolit GT 400 is geschikt voor alle automatische 
naglansdoseerapparaten. 
 

Technische Gegevens 

Vorm: kleurloze vloeistof 
Soortelijk gewicht: 1,0 g/ml 
Samenstelling volgens EG-richtlijnen: 
15% tot 30% nietionische Tenside 
overige stoffen: organische zuren, 
 ontspanningsmiddel 
Opslagadvies: vorstvrij opslaan, 4 jaar houdbaar. 

Milieuaspekten 

•  voldoet aan de voorwaarden van de WRMG. 
•  Biologische afbreekbaarheid > 90 % volgens de verordening voor anionische en niet ionische oppervlakte aktieve stoffen in 

was- en reinigingsmiddelen. 
•  is UBA geregistreerd. 
De lege verpakkingen kunnen op verzoek voor hergebruik retour genomen worden. 

Gevaren / veiligheidsmaatregelen 

etolit GT 400 is geen gevaarlijk preparaat en behoeft geen registratie. 

Beschikbare verpakkingen 

Verpakking Can  
Inhoud 5 ltr  
Artikelnummer 000188  
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