
Shine 12 GC
ProCare

Anvendelse
ProCare Shine 12 GC er et mildt alkalisk 
rengjøringsmiddel i tablettform for profe-
sjonelle oppvaskmaskiner med friskvann-
system.

Produktegenskaper
• Merket med EU-Ecolabel
• Svært enkel håndtering, takket være 

vannoppløselig folie 
• Universalbruk med god rengjøringseffekt 

for lite til middels skittent servise

Anvendelse og dosering
ProCare Shine 12 GC er tilpasset program-
forløpene i Mieles profesjonelle oppvask- 
maskiner med friskvannsystem.

• Manuell dosering i dørbeholderen før 
hver oppvask

• Doseringsanbefaling: 1 tablett pr. vask
• Anbefalt hardhetsområde: 0-3 °dH
• Oppvaskprogrammet Superkort i 

oppvaskmaskiner med friskvannsystem 
anbefales ikke.

Det bør velges et program avhengig av 
type servise og hvor skittent det er. Ved 
behov anbefales programtilpasning i 
rengjøringstrinnet (økt temperatur og/eller 
forlengelse av holdetid). 
Programmer som ikke egner seg, kan føre
til et oppvaskresultat som ikke er tilfreds-
stillende.

Vær oppmerksom på følgende!
• Må ikke blandes med andre produkter.
• Les bruksanvisningene som følger  

med oppvaskmaskinene fra Miele  
Professional.

• Forhindrer kalkavleiringer og beskytter 
serviset

• Forebygger korrosjon
• Passer til all type oppvask, også glass, 

aluminium og sølv
• Skånsomt mot dekor
• Inneholder aktivt surstoff, alkalier og 

kompleksdanner
• Fri for fosfater og aktivt klor

ProCare Shine 12 GC er kun beregnet for  
profesjonell bruk.

Sinners sirkel
Sinners sirkel beskriver mekanismene i 
rengjøringsprosessen. Fire parametere 
bestemmer hvor vellykket rengjøringen er: 
Prosesskjemikaliene som brukes, maskin- 
enes mekanikk, temperaturen til rengjør- 
ingsprogrammet og programtiden. Alle de 
fire parameterne er avhengige av hverandre,  
men størrelsen kan endres innbyrdes. 
Endrer du en parameter, må du endre en 
eller flere av de andre parameterne for å 
oppnå samme rengjøringsresultat. Hvis du 
sammenligner oppvask i en profesjonell 
oppvaskmaskin med oppvask i en hushold-

ningsmaskin, er de korte programtid- 
ene i den profesjonelle oppvaskmaskinen 
svært påfallende. Dette kompenseres ved 
å bruke sterkere alkaliske oppvaskmidler 
og et mer effektivt vaskesystem. 

Ved å bruke et mildt alkalisk oppvaskmid-
del som f.eks. ProCare Shine 12 GC og et 
egnet oppvaskprogram, eventuelt med til-
pasning av temperatur og/eller programtid, 
oppnår du svært gode oppvaskresultater.

Ved å bruke dette produktet  som er 
merket med EUs miljømerke, bidrar du til 
å redusere vannforurensning og mengde 
avfall hvis du overholder doserings - 
anbefalingen.

 EU Ecolabel : AT/038/006



Tekniske data
• pH-verdi til doseringsoppløsningen: 10,2

Oppfyller forpliktelsene i  Vaskemiddel-
forordningen (EF) 648/2004

Oppbevaring
• Kartongen oppbevares lukket, kaldt og 

tørt.
• Holdbar i 2 år ved riktig oppbevaring.

Betegnelse Kartong Materialnummer

ProCare Shine 12 GC 80 tabletter – 1,28 kg 11 037 820

Forpakning

Shine 12 GC
ProCare

Fare- og sikkerhetsinstrukser
Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i 
EUs sikkerhetsdatablad. Disse finner du på 
www.miele-professional.no

Ved forskriftsmessig bruk er produktet 
trygt iht. gjeldende retningslinjer for mat-
vareproduksjon. 

Kartongen leveres til gjenvinning når den 
er tømt og lukket. Avhending av rester: Se 
sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produktdatabladet 
beror på nåværende kunnskaper og erfar- 
inger. De fritar imidlertid ikke brukere fra å 
gjennomføre egne kontroller og tester. De 
må ikke oppfattes som en juridisk bind- 
ende garanti for bestemte egenskaper.
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Kontaktdata:

        www.miele-professional.no

Deutschland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29 
D-33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 666

Norge
Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Tel: 67 17 31 00
Fax: 67 17 34 29
professional@miele.no

claro products GmbH
Vogelsangstraße 1
A-5310 Mondsee
www.claro.at


