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SKINNENDE
RENT

Komplet løsning til effektiv, sikker og økonomisk maskinopvask. MD Block dispenserne 
er fastgjort til væggen og frigiver dermed plads i køkkenet, så du kan arbejde mere 
effektivt. Og de svanemærkede, koncentrede produkter i fast form øger sikkerheden og 
forbedrer arbejdsmiljøet for dig og dine kollegaer.  

Komplet løsning

Frigiver plads i køkkenet

Øger sikkerheden

Forbedrer arbejdsmiljøet

Svanemærkede produkter

Kiilto Pro MD Block
Unik løsning til professionel opvask



3 NEMME TRIN 
SÅDAN UDSKIFTER DU EN 

TOM EMBALLAGE

EN UBEKYMRET MÅDE AT VASKE OP PÅ
Et velorganiseret køkken er afgørende for at sikre en  
god arbejdsgang for kokke, opvaskere og rengørings- 
assistenter. Men store køkkenmaskiner og opvaske-
maskiner tager hurtigt plads i små køkkener, hvilket giver 
udfordringer med både sikkerhed og effektivitet. 
 
Kiilto har udviklet Kiilto Pro MD Block opvaskesystemet, 
hvor opvaskemidlet placeres på væggen. Det frigiver plads 
i køkkenet, så du kan arbejde mere effektivt. Løsningen 
forbedrer også de ergonomiske forhold, da personalet ikke 
skal løfte tunge dunke. Endeligt bliver det lettere at vaske 
gulv, når opvaskemidlet hænger på væggen. 
 
 
ET FUNKTIONELT ARBEJDSOMRÅDE 

Alle elsker et funktionelt arbejdsområde, men for køkken- 
professionelle er det især vigtigt. Typisk placeres  
flydende opvaskemidler ved siden af opvaskemaskinen på 
gulvet, hvilket kan medføre, at køkkenet føles trangt.  
Ud over risikoen for at snuble over ledninger og slanger, 
der er tilknyttet vaskemidlerne og apparaterne, kan 
flydende midler også forårsage kemikalieulykker, hvis de 
spildes, eller når de genopfyldes. 
 
Med Kiilto Pro MD Block får fagfolk glæde af et mere 
rummeligt køkken ved at erstatte de store dunke med et 
kompakt block system, der hænger på væggen. 

Den nye block skal placeres, så blockens  
håndtag peger ud mod dig selv. Sørg for, at blocken  

sidder korrekt ved at skubbe den helt ned.

Dispenseren giver en alarmlyd og den røde lampe  
lyser, når blocken er tom.  

Fjern ikke blocken, før den er helt tom.

Fjern låget fra den nye block. 
Låget kan let fjernes ved at løfte op i det fra  

den ene side.

ØGET ARBEJDSSIKKERHED 

Alle Kiilto Pro MD Block produkter kommer i fast  
koncentreret form, og doseringen sker i et lukket  
system. Dette mindsker risikoen for utilsigtet kontakt 
med kemikalier og spild. 

Samtidig gør den faste form det sikkert og let at 
udskifte tomme block emballager med nye. Den faste 
form gør også at forpakningen vejer mindre, hvilket 
gør det lettere og mere miljøvenligt at transportere.  

HVID OG BLÅ DISPENSER 
Vi har tildelt dispensere og produkter farvekoder, så 
der ikke kan opstå utilsigtede fejl og forveksling af de 
to slags produkter.
Block og dispensere til opvask er hvide, mens block og 
dispensere til afspænding er blå. 

Husk altid at bruge værnemidler i 
overensstemmelse med instruktionerne.



3 kg / 63033

4,95 kg / 63178

4,95 kg / 63177

4,95 kg / 63159

DOSERINGS-
UDSTYRET

Kiilto Pro MD Block produkter doseres  
automatisk ved hjælp af en sensor i  

vasketanken. 
 

Dispenserne installeres og serviceres  
af Kiiltos uddannede teknikere.

Dispenser
• LED-panel
• Vandventil
• Dyse
• Nem at vedligeholde 
• Hvid dispenser til  
   opvaskemiddel 
• Blå dispenser til

LED-panel
• Let at aflæse
• Alarm når opvaskemidlet

skal udskiftes
• Fuldautomatisk dosering;  
   Der kræves ingen handlinger fra  
   brugeren

SPECIELT 
UDVIKLET TIL 

BLØDE  
METALLER 

KIILTO PRO MD BLOCK ALU
Maskinopvask i fast, koncentreret form specielt udviklet til  

aluminium, bronze, kobber og andre bløde metaller. Opløsning pH 12.
Dosering: Fra 1 gram pr. 1 liter vand. Svanemærket. 

TIL
ALLE VAND- 

FORHOLD

KIILTO PRO MD BLOCK S
Maskinopvask i fast, koncentreret form til brug ved alle  
vandforhold. Ikke egnet til aluminium. Opløsning pH 13. 
Dosering: Fra 0,1 gram pr. 1 liter vand. Svanemærket. 

TIL
 MELLEMHÅRDT 

OG HÅRDT 
VAND

KIILTO PRO MD BLOCK  EXTRA
Maskinopvask i fast, koncentreret form specielt udviklet 
til mellemhårdt og hårdt vand. Ikke egnet til aluminium. 

Opløsning pH 12.
Dosering: Fra 0,3 gram pr. 1 liter vand. Svanemærket. 

TIL 
PRIKKEN OVER

I’ET

KIILTO PRO MD BLOCK RINSE
Afspænding i fast, koncentreret form til brug ved alle  
vandforhold. Fremskynder tørringen og efterlader et  

skinnende resultat. Opløsning pH 7.
Dosering: fra 0,01 gram pr. 1 liter vand. Svanemærket.  
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AUTOMATISK DOSERING OG PLETFRIT RESULTAT

I et professionelt køkken er et pålideligt opvaske-
resultat et krav. Dispenseren sørger for nøjagtig og 
korrekt dosering af opvaskemiddel, hvilket sikrer et 
skinnende rent og pletfrit resultat hver gang. 
I praksis betyder det, at opvaskemaskinens  
vandforhold overvåges i realtid med en sensor  
installeret i vasketanken, som kontinuerligt måler  
forholdet mellem opvaskemiddel og vand, mens  
vaskecyklussen kører.  
 
Dispenseren doserer præcis den mængde 
opvaskemiddel, der er nødvendig. Dette giver en 
økonomisk, men også effektiv brug af opvaskemidler, 
der sikrer det samme resultat hver gang. Sig farvel  
til eftervask og overdreven brug af opvaskemidler!

afspændingsmiddel

3080 0014

3080 0014

4080 0002

4080 0002



TRE GRUNDE TIL AT 
KIILTO PRO MD BLOCK FORBEDRER 

DIT ARBEJDE I KØKKENET

Væk fra gulvet, op på væggen 
Ikke flere dunke, slanger eller ledninger på køkkengulvet!

Øget sikkerhed
Den faste form øger arbejdssikkerheden 

ved at fjerne den direkte kontakt med kemikalier.

Pletfrit service uden besvær
Den automatiske dosering giver en optimeret nøjagtighed, 

hvilket sikrer, at der anvendes præcis den mængde opvaske-
middel, der er nødvendig for et pletfrit resultat hver gang.

KiiltoClean A/S • Frederik Plums Vej 2 • DK-5610 Assens • Tel +45 6471 2112 • info.dk@kiilto.com • www.kiilto.dk


