
Toepassingsmogelijkheden:

˜ Geschikt voor professionele voorladers, doorschuifvaat-
wasmachines, korf- en bandtransportvaatwasmachines
in restaurants, hotels en zorginstellingen

˜ Geschikt voor alle soorten vaatwerk van porselein,
kunststof, glas, roestvrijstaal en bestek

˜ Verwijdert actief alle soorten aangedroogde etensresten
evenals koffie- en theeresten en andere kleurstoffen

˜ Het voorweken van zilver vaatwerk eerst uitproberen

˜ Niet geschikt voor aluminium, geanodiseerde alumini-
um of licht metaallegering

Voor een perfect wasresultaat adviseren wij dit middel in
Winterhalter vaatwasmachines te gebruiken samen met
naglansmiddel N en Winterhalter waterbehandeling. Bij
10 °d GH garandeert een geschikte waterbehandeling of
het gebruik van Winterhalter F8700 en naglansmiddel S
een optimaal wasresultaat. Door de juiste waterbehande-
ling kan het vaatwasmiddelverbruik tot 50% gereduceerd
worden. 

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van ver-
vuilingsgraad en de waterkwaliteit: 

Totale hardheid in hardheid mg/l ml/l
°d °f °e CaCO3

< 7 < 12,5 < 8,75 1 laag < 125 2 – 3

7 12,5 8,75 125
tot tot tot 2 middel tot 3 – 4
14 25 17,5 250

Vloeibaar, hoogalkalisch, actief chloor-houdend universeel reinigingsmiddel

F 8400
Universeel hygiënisch reinigingsmiddel

Productvoordelen:

˜ Universeel hoogconcentraat 

˜ Zeer hoog reinigingsvermogen

˜ Hoog zetmeeloplossend vermogen

˜ Zeer goed vetoplossend vermogen

˜ Zeer goede blekende werking 

Inhoudsstoffen: 
Alkaliën, bleekmiddel op chloorbasis, fosfaten, Silicaten

De speciale beschermende formule reinigt het vaatwerk
perfect en garandeert daarnaast een langere levensduur
van de machine. 
De geïntegreerde blekende bestanddelen waarborgen
een perfecte hygiëne, ook bij temperaturen tussen de 55
en 60 °C.
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Levereenheden:
1 l kunststof fles

12 kg kunststof can

25 kg kunststof can

270 kg kunststof vat

Technische gegevens:
Kleur: gelig

Geur: lichte chloorgeur

pH-waarde: ca. 11,6 – 12,4 (2 – 4 ml / l)

Viskositeit: ca. 4 (bij 20 °C in mPa s)

Geleidingswaarden: ca. 4,3 mS/cm 
(bij 4ml / l in VE-water /22 °C.)

Houdbaarheid: 1 jaar

Houdbaarheidsvoor- koud, donker, staand, 
waarden: tussen – 15°C tot max. 25 °C

Soortelijk gewicht: 1,31 g/cm3

Titreerfactor: 0,74

Afvoer van lege verpakkingen:

˜ De lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door
de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden. 

˜ Informatie over afvoer van productresten kunt u vin-
den in de veiligheidsinformatiebladen.

Veiligheidsvoorschriften:
R 31 Ontwikkelt giftige gassen bij aanraking met zuur
R 35 Veroorzaakt zware brandwonden
S 23 Dampen/nevel niet inademen
S 26 Bij aanraking met de ogen direct grondig met water

spoelen en een dokter raadplegen
S 27 Besmette kleding direct uittrekken
S 28 Bij aanraking met de huid direct grondig met water

afspoelen
S 36/ Bij het werken met deze produkten geschikte be-
37/39 schermende kleding dragen, -handschoenen en -bril /

gezichtsbescherming dragen
S 45 Bij onwel worden direct een dokter raadplegen

(indien mogelijk, etiket tonen)

F 8400
Universeel hygiënisch reinigingsmiddel

Belangrijke opmerkingen:

˜ Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor
particulier gebruik!

˜ Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in
originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstel-
len, beschermen tegen temperaturen lager dan – 15°C.

˜ Voor het vullen van het ingebouwde reservoir zijn
schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorko-
men, is reinigingsmiddel F8400 alleen in het met „rei-
nigingsmiddel” gekenmerkte reservoir te hervullen. 

˜ Niet mengen met andere produkten en niet omgieten
in andere vaten, flessen etc.!

˜ Bij verandering van produkt moeten de vaten, leidingen
en dosseerapparatuur met schoonwater gespoeld wor-
den.

˜ Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt
door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsge-
breken.

˜ De spoelparameters zijn overeenkomstig de DIN-voor-
schiften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522). 

˜ Voor de aansprakelijkheidsduur en een blijvend goede
functionering van uw vaatwasmachine moeten alle
zeven na beëindiging van het zelfreinigingsprogram-
ma schoongemaakt worden. Bij droging van de bin-
nenruimte en voor het tegengaan van corrosie moet
de machine een stukje open blijven staan. 

˜ Voor reiniging en onderhoud van het roestvrijstalen
binnenmateriaal van de machine adviseren wij 
Winterhalter universele vetoplosser en RVS-reiniger.

˜ Bedrijfsvoorschriften en gevarenbladen zijn op aan-
vraag verkrijgbaar, verdere informatie vindt u op
www.winterhalter.nl.
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