
 

 

Produktbeskrivning 
 

NEPTUN™ TABS är ett drygt och lågdoserat maskindiskmedel i tablettform. 
Produkten löser effektivt smuts såsom t.ex. fett, proteiner, stärkelse mm. 
 

NEPTUN™ TABS är en tablett med ”allt i ett” funktion.  
 

NEPTUN™ TABS ger ett skinande rent resultat. Tablett med ”allt i ett” 
funktion. Tabletterna är fosfatfria och förpackade i vattenlöslig folie. 

Förpackningsstorlekar 
 

Artikelnummer  Förpackningsstorlek Förpackningstyp  Antal/ kartong Antal/ pall 
 

217-0001  100 st tabletter/ hink Plasthink (PP)  4 st hink/ kart -  

Teknisk information 
 

Vikt:   ca 18 g/ tablett  Färg:   vit/ grön 
Lukt:    svagt stickande  pH-värde (Konc):  ej applicerbar 
Vattenlöslighet:  helt löslig  pH-värde (1 %):  ca 10,5 
Flampunkt:  ej brandfarlig  Farligt gods:  nej 
 
Plastfolie:  Polyvinylalkohol som löses upp av vatten.  
 
Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad. 
 

Registreringar/ Godkännanden 
 

Produktregistret (KEMI): 470496-1     
 

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465. 

Bruksanvisning      
 

Dosering       
Maskinstorlek (10-12 kuvert): 1 tablett/ disk 
           
Avlägsna inte disktablettens plastfolie. Plastfolien        
(polyvinylalkohol) löses upp vid kontakt med  vatten. 
Dosera produkten med hjälp avdiskmaskinens  
doseringsfack. 
      
Porslin med förgyllning eller dekor som ligger 
ovan glasyren ska inte diskas i maskin. 
        
För mer information kontakta AB Konsumentkemi. 
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Allt du behöver för en skinande 
ren och droppfri disk. 

NEPTUN™ TABS är en maskindisk-
tablett som ger ett skinande rent resultat. 
Ni slipper droppar och ränder eller 
flammiga bestick.  
 
NEPTUN™ TABS är fosfatfria och 
förpackade i vattenlöslig folie.  
 
NEPTUN™ TABS är en mycket bra 
maskindisktablett med ”Allt i ett 
funktion”. 
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ALLT I ETT FUNKTIONER 
 
Vattenlöslig folie  
 
Rengöring 
 
Fettlösare   
 
Glasskydd 
 
Metallskydd   
 
Saltfunktion 
 
Spolglans   
 
Fosfatfri 
 
Billig per disktillfälle 
 

NEPTUN™ TABS är förpackade i en 
smartpack hink som är enkel att öppna 
och stänga. Den skyddar dessutom mot 
smuts och väta. 
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