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Leanys egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget 
och anpassat för de egna doseringsanläggningarna 
och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. 
Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på 
vilket kem som skall användas.

Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla 
och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk 
och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande 
leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten 
och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom 
dessa områden. 

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet 
som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt 
utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg 
drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. 
Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och 
driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp. 

W3 
MASKINDISK
• Anpassat till automatisk dosering
• Klorfritt
• Ej avsett för disk av lättmetall  

och aluminium

PRODUKTBLAD

Artikelnr
10 liter, dunk 55908

Produktdata
Flytande maskindiskmedel

Färg Genomskinlig Rödbrun

Fysisk form  Vätska

Lukt Inga data

pH Koncentrat 12

FARA
Orsakar allvarliga frätskador på 
hud och ögon
Andas inte in dimma, ångor eller 
sprej. Använd skyddshandskar och 
skyddskläder samt ögonskydd eller 
ansiktsskydd. 
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. 
Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla 
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
INNEHÅLL: Organisk komplexbildare och kaliumhydroxid. 
pH-värde koncentrat: ca 12
UN 3266 - FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Egenskaper
Select PRO-WASH Maskindiskpulver W3 
klarar mycket svåra diskförhållanden med hög 
smutsbelastning.

Förvaring
Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på 
torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från 
livsmedel eller djurfoder. 
Förvaras mellan +-0°– +25°
Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Säkerhet
Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för 
upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering
Endast till professionelt bruk och anpassat för 
Leany Doseringssystem, som minimerar risken för 
kemikaliekontakt. 
Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsig-
hetsgrad. Dosering ställs in av representant från 
LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Användningsområde
Select PRO-WASH W3 Maskindisk är ett flytande, högeffektivt maskindiskmedel som 
kan användas med alla vatten- och diskmaskinstyper. Löser effektivt fett och svår 
smuts. Är skonsamt mot glas och glasyr och ger en glänsande ren disk. Ej avsett för 
disk av lättmetall och aluminium.


