
Shine 10 MA
ProCare

Oppvaskmiddel
Anvendelse
ProCare Shine 10 MA er et flytende, mildt alkalisk rengjøringsmiddel (flytende konsentrat) for maskin- 
oppvask i profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvann- eller tanksystem.

Takket være formelen klassifiseres ProCare Shine 10 MA kun med «Advarsel». Det gjør håndteringen 
enklere og mer fordelaktig sammenlignet med andre vanlige, profesjonelle oppvaskmidler som er 
klassifisert med «Fare». 

Produktegenskaper
•  Universalbruk med god rengjøringsytelse ved lett til middels smussgrad 
•  Forhindrer kalkavleiringer og beskytter serviset
•  Forebygger korrosjon
•  Egnet for alle typer oppvask, også glass, aluminium og sølv
•  Skånsom mot dekor
•  Inneholder alkalier og kompleksdannende middel
•  Uten fosfat og aktivt klor

ProCare Shine 10 MA er kun beregnet for profesjonell bruk. 

Bruk og dosering
ProCare Shine 10 MA er tilpasset programforløpene i de profesjonelle oppvaskmaskinene fra Miele 
Professional.

•  Nøyaktig og økonomisk dosering via en doseringspumpe
•  Doseringsanbefaling: 2–5 ml/l (0,2–0,5 %)
•  Anbefalt hardhetsområde, vann: 0–3 °dH

Det bør foretas dosering og programvalg ut i fra type oppvask og hvor skitten den er. Hvis det velges 
et program som ikke egner seg, eller det doseres for mye eller for lite rengjøringsmiddel, kan det føre til 
et oppvaskresultat som ikke er tilfredsstillende. Basert på oppvaskmaskinens fabrikkinnstilling (i Miele-
maskiner normalt 0,3 %), kan det foretas tilpasninger ved behov.

Det anbefales å bruke bløtt vann (0–3 °dH). Høyere vannhardhet (oppimot maks. 8 °dH) kan eventuelt 
utjevnes ved å øke doseringskonsentrasjonen. For å beskytte oppvaskmaskinen og serviset, anbefales 
det imidlertid å benytte et vannbehandlingssystem (f.eks. internt/eksternt kalkfilter) for å oppnå ønsket 
vannhardhet.

Vær oppmerksom på følgende!
•  Må ikke blandes med andre produkter.
•  Før det brukes et annet produkt, må doseringssystemet rengjøres: gjennomskylles med vann og 

luftes. 
•  Følg bruksanvisningene for oppvaskmaskiner fra Miele Professional.

Sinners sirkel 
Sinners sirkel beskriver mekanismene i rengjøringsprosessen. Fire parametere 
avgjør hvor vellykket rengjøringen er: Prosesskjemikaliene som benyttes, mas-
kinens mekanikk, temperaturen til rengjøringsprogrammet og programtiden. 
Alle de fire parameterne er avhengige av hverandre, men størrelsen kan endres 
innbyrdes. Endrer du én parameter, må du endre én eller flere av de andre 
parameterne for å oppnå samme rengjøringsresultat. 

Hvis man sammenligner programtidene, er det påfallende hvor mye kortere de 
er ved vask i en profesjonell oppvaskmaskin enn i en husholdningsmaskin. Dette kompenseres med 
sterkere alkaliske rengjøringsmidler og et mer effektivt oppvasksystem.

Ved bruk av mildt alkaliske rengjøringsmidler som f.eks. ProCare Shine 10 MA, oppnås det svært gode 
oppvaskresultater ved å velge et egnet oppvaskprogram, eventuelt med tilpasset temperatur og/eller 
programtid.



Oppvaskmiddel
Tekniske data
Tetthet (20 °C): ca. 1,3 g/cm³
pH-verdien til kjemikalieløsning: 10,0–11,0

Ingredienser for rengjøringsmidler iht. EU-forordning om vaske- og rengjøringsmidler 648/2004
Ikke relevant

Lagringstips
•  En lagringstemperatur på -7 °C til 40 °C må overholdes.
•  Ved forskriftsmessig oppbevaring begrenses ikke holdbarheten.

Fare- og sikkerhetsinstrukser
Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i EUs sikkerhetsdatablader. 
Disse er tilgjengelige på www.miele.no/professional.

Ved korrekt anvendelse er produktet risikofritt iht. gjeldende retningslinjer for matvareforedling.

Beholderne må kun avhendes når de er fullstendig tømt og lukket. Avhending av produktrester: Se 
sikkerhetsdatablad.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det 
aktuelle tidspunktet. 
De fritar imidlertid ikke brukere fra å gjennomføre egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som 
en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.
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Kontaktinformasjon:

www.miele.no/professional

Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, D-33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 800 22 44 644

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

etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de

Betegnelse Beholder Materialnummer

ProCare Shine 10 MA 5 l beholder 10 327 960

ProCare Shine 10 MA 10 l beholder 10 327 970

Kannenøkkel for 5 l- og 10 l-beholder 9 066 810

Spillbrett DTD 2 for 5 og 10 L kanner  
i Miele ProCare serien 10 695 460

Forpakninger og tilbehør som kan leveres


