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ECODISH UNI D.3 
ECOLOGISCH MACHINAAL VAATWASMIDDEL 
  
Beschrijving: 
ECODISH UNI D.3 is een innovatief, hooggeconcentreerd, ecologisch, vloeibaar machinaal vaatwasmiddel. 
 
Eigenschappen: 
ECODISH UNI D.3 is veilig voor het milieu, bevat geen milieuschadelijke componenten en is niet giftig. Het is geschikt 
voor gebruik in alle ééntanks professionele vaatwasmachines en is werkzaam bij waterhardheden tot 10° Dh. Het 
verwijdert alle voorkomende vervuilingen van servies, bestek, glaswerk, potten en pannen, keukenmateriaal enz. 
ECODISH UNI D.3 is gebaseerd op innovatieve technologie en is bio-based. ECODISH UNI D.3 kan eveneens worden 
ingezet als booster in combinatie met ECODISH D.1 voor een nog betere verwijdering van vetten, eiwitten, zetmeel. 
Deze combinatie van alkaliteit, enzymatische activiteit resulterend in de vertering van de vuilmoleculen resulteert in 
ultraschoon servies en de eliminatie van ongewenste geurtjes, schone leidingen, verputten en tanks. 
 
Dosering: 
ECODISH vaatwasmiddelen worden alleen toegepast met behulp van speciale Smart Dosing Technology 
doseerapparatuur. Deze wordt geïnstalleerd, afgesteld en onderhouden door de specialisten van uw HYGENIQ 
servicedienst. 
 
Voordelen: 

• Besparend voor het milieu  

• Niet giftig, geen fosfaat, fosfonaat, chloorbleekloog, NTA of EDTA etc.  

• 55% besparing van verpakkingsmateriaal  

• 85% verpakkingsafval reductie met het verpakkingsconcept  

• 25-40% productbesparingen door het gebruik van slimme doseertechnologie  

• Uiterst geconcentreerde formulering, zuinig in het gebruik  

• 1 product voor alle waterhardheden 
 
Innovatieve duurzame technologie: 
ECODISH UNI D.3 is gebaseerd op innovatieve hybride technologie. Al onze producten worden ontwikkeld conform de 
strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. Kijk op 
https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 
    
Verpakking: 
De speciale Safebox-verpakking voorkomt meer dan 55% onnodige milieubelasting door verpakkingsafval.  

• 1 x 10 L. Safebox   Art.code: E120305 

• 2 x 3 L. Clickpack  Art.code: E120203 

• 1 x 200 L. Drumtainer  Art.code: E120307  
   
Technische informatie: 

• Transparante heldere vloeistof  

• pH 13 in concentraat 
 
Transport, hantering en opslag: 
ECODISH UNI D.3 is classified. Wij adviseren het gebruik van geschikte beschermende handschoenen en een nauw 
aansluitende veiligheidsbril. Vraag om het MSDS voor informatie over de beperkingen voor de hantering, het vervoer 
of de opslag.  
  


