StainBlaster ™
Pletfjerningsprodukter
Beskyt dine tekstiler

Vidste du, at man i vaskerier bruger 4 gange
så meget på udskiftning af tekstiler, end på
vaskemidler?
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Udskiftning af tekstiler

50%
Arbejdskraft

PÅ ET ÅR BRUGER
ET HOTEL MED 100
VÆRELSER CIRKA

KR. 95.000
PÅ UDSKIFTNING
AF LINNED* .
2

*1 Hotel School The Hague (Holland) Undersøgelse med 700 deltagere i 5 europæiske lande
*2 Ecolab forskning

Hjælp til optimering af vaskeriudgifter og resultater med Stainblaster™
Med Stainblaster reduceres behovet for
genvask og udskiftning af linned, og så
sparer man på: arbejdskraft, energi, vand og
vaskemiddel, hvilket betyder at de samlede
udgifter til vaskeridriften reduceres.

Kombinationen af innovative pletfjerningsmidler
og de korrekte procedurer resulterer i pletfrie
tekstiler og øger tilfredsheden hos kunderne.
Undgå at vente til et problem dukker op, men
hav den rigtige løsning klar, og gør Stainblaster
til en integreret del af din vaskeproces.

Produkterne i StainBlaster serien er udformet
specifikt til at kunne være effektive mod de mest
genstridige og almindelige pletter i vaskerier.

Flowdiagram for vasketøj:

En unik metode for påføring og viskøse formler
resulterer i mere effektiv pletfjerning.
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Uddannelse og god service har betydning
Personlig service
Ved regelmæssige servicebesøg
arbejder Ecolab konsulenten sammen
med dit personale:
Servicebesøg registreres
på Ecolab tablet PC
Kontrol, observation, anbefalinger og
handlinger foretaget på kritiske punkter
Uddannelse i vaskeriet for
at løse problemer
Rapporter registreres og fremvises for at
dokumentere observationer og aktioner
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... Øget effiektivitet og simplificering af driften
STAINBLASTER
Produkt

Globalt hovedkvarter
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Beskrivelse

Pakkestørrelse

STAINBLASTER
MULTI-PURPOSE

9085170

Pletfjerningsmiddel til at spraye på de mest almindelige
pletter som f.eks. mad, fedt, læbestift og blod forud for
vask

4 x 500ml

STAINBLASTER
RUSTFJERNER

9085050

Pletfjerningsmiddel til at spraye på pletter af rust eller
jern forud for vask

4 x 500ml

Europæisk hovedkvarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
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