
 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere diversitatea largă a 
materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor 
obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii 
suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD® WASCH UND SPÜLMASCHINEN REINIGER 
UND PFLEGE 
Soluție pentru curățarea și întreținerea mașinilor de 
spălat rufe și a mașinilor de spălat vase 
 

 
Îndepărtează depunerile durabile precum grăsimile, 

calcarul, reziduurile de detergenţi, precum şi 

murdăria obişnuită din toate maşinile de spălat haine 

şi din cele de spălat vase. Îndepărtează de 

asemenea reziduurile de detergent pulbere din 

sertarele maşinii de spălat. Igienizează şi 

neutralizează mirosurile neplăcute. Formulă 

specială împotriva coroziunii şi o componentă de 

îngrijire a garniturilor. Ideal pentru a combate 

mirosurile neplăcute din scurgeri. 

 

DOMENIUL DE UTILIZARE 

Potrivit pentru toate maşinile de spălat, maşini de 

spălat vase şi pompe de epuizment. 

 

APLICARE 

Maşina de spălat vase: (4 utilizări) 

Curăţaţi filtrul şi introduceţi-l la loc. Porniţi un 

program normal (peste 50 °C) fără vase şi detergent. 

Deschideţi uşa după 5 min (maşina de spălat vase a 

finalizat evacuarea) şi turnaţi 125 ml de soluţie 

MELLERUD Washing machine and dish washer 

Clean & Care în interiorul maşinii. Continuaţi cu 

programul de spălare. 

Maşina de spălat (2 utilizări) 

Curăţaţi filtrul de scame şi introduceţi-l la loc. Turnaţi 

250 ml de soluţie MELLERUD Washing machine and 

dish washer Clean & Care în sertar şi porniţi 

programul scurt la 60° fără detergent şi rufe. În cazul 

în care sertarul pentru detergenţi este murdar, 

introduceţi sertarul într-o soluţie de 100ml 

MELLERUD Washing machine and dish washer 

Clean & Care turnată într-o găleată de 4L de apă 

călduţă. Scoateţi-l după 30 min, îndepărtaţi 

depunerile cu o perie dacă este necesar şi clătiţi cu 

apă curată. 

 

SFAT SUPLIMENTAR 

Realizarea unei curăţări totale de 2 - 3 ori pe an 

prelungeşte durata de viaţă a maşinii de spălat şi 

previne formarea unei pelicule biologice. 

Curăţaţi-vă maşina de spălat vase la fiecare 2 - 3 luni 

pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute şi a 

depunerilor. 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

Compoziţie: amestec de surfactanţi pe 

bază de apă şi substanţe de 

îngrijire  

pH: cca 2-3 

Densitate: 1.086 g/cm3 

Consum: Maşina de spălat: 250 ml – 2 

utilizări 

Maşina de spălat vase; 125 ml 

– 4 utilizări 

Ambalaj: 0,5 l sticlă dreptunghiulară 

 

Declaraţie de limitare a răspunderii 

Aceste informaţii tehnice se vor înţelege ca 

recomandări serioase, dar care nu creează obligaţii 

cu privire la posibilităţile de aplicare a acestui 

produs. Îndrumările de procesare generale şi 

recomandările tehnice sunt bazate pe ani de 

experienţă şi corespund informaţiilor noastre 

curente. Totuşi, acest lucru nu împiedică Utilizatorul 

să testeze potrivirea produsului şi posibilele 

modalităţi de aplicare în scopul intenţionat. Datorită 

utilizării şi posibilităţilor de procesare variate, 

răspunderea şi responsabilitatea vor fi excluse. 
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