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Användningsområde 
För Wexiödisk’s granulatdiskmaskiner med 
olika branding. 
 
Produktegenskaper 
Granulatets egenskaper är utformat för att 
ge maximalt diskresultat enligt 
användningsområdet. 
 
Produktfördelar 

• Godkänt för användning i samband 
med livsmedel och ofarligt att förtära. 

• Lägre miljöpåverkan genom mindre 
vatten-, kem- och energiförbrukning 
än vid normal grovdiskning. 

• Normalt ingen blötläggning eller 
förspolning med vatten. 

• Granulaten har normalt lång 
livslängd och återanvänds disk efter 
disk. 

 
 

Benämning WD Granulat 

Produktgrupp Disktillbehör 

Utseende Enfärgade blå 

Densitet 1,4g/cm³ 

Smältpunkt 230°C 
 

 

Art.nr. Enhet Antal/krt 
WD209.7260 10 kg:s hink 1 st 
 

Vid leverans på helpall  
utan kartongförpackning:  

• med pallkrage: 10st/lager,  
max tre lager/pall. 

• inplastat: 12st/lager,  
normalt levereras tre lager/pall. 
 

 

Dosering 
För att upprätthålla ett bra diskresultat är 
det viktigt att alltid ha rätt mängd granulat 
i maskinen. Kontrollera mängden 
granulat minst en gång i veckan, gärna 
oftare, genom att samla upp det i den till 
maskinen tillhörande granulatupp-
samlingskorgen/korgarna och kontrollera 
mot nivåmarkeringen i korgen.  
Rundslitet eller utslitet (små) granulat 
skall ej användas utan lämnas till 
återvinning (brännbart eller sorterbart). 

 

Användningsrekommendationer 
Matrester avlägsnas med skrädspade, 
avspolning med vatten (förspolning eller 
blötläggning) bör undvikas. 
 
Diskning av hålkantiner och hålbleck bör 
göras i egen diskomgång och då helst 
med vanligt grovdiskprogram 
(diskprogram utan granulat) eller så kort 
granulatdiskprogram som möjligt. 
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Application 
For Wexiödisk’s granule dishwashers with 
different brandings. 
 
Product characteristics 
The properties of the granules are 
designed to give optimal cleaning results 
according to the application. 
 
Product benefits 

• Approved for use in connection with 
food and harmless to ingest. 

• Lower environmental impact 
through reduced water, chemical 
and energy consumption compared 
with a normal pot wash. 

• Soaking and pre-rinsing with water 
are not normally necessary. 

• The granules have a normal lifetime 
and can be re-used wash after 
wash. 

 
 

Name WD Granules 

Product group Wash accessory 

Appearance Single colour blue 

Density 1.4g/cm³ 

Melting point 230°C 
 

 

Part.no. Unit              Quantity/box 
WD209.7260 10-kg bucket 1 item 
 

For delivery on full pallets without carton 
packaging:  

• with pallet collar: 10 pcs/layer, 
max three layers/pallet. 

• plastic stretch collar: 12pcs/layer, 
standard is three layers/pallet. 
 

 

Dosage 
To ensure good wash results, it is 
important to always have the right quantity 
of granules in the machine. Check the 
quantity of granules at least once a week 
and preferably more often, by collecting it 
up in the machine’s granule collection 
basket(s) and checking it against the level 
mark on the basket.  
Rounded or worn (small) granules must not 
be used, but delivered for recycling 
(flammable or sortable). 
 

 

Recommendations for use 
Food residues should be removed 
using a separating spatula; rinsing with 
water (pre-rinsing or soaking) should be 
avoided. 
 
Washing of perforated canteens and 
containers should be carried out in a 
separate wash cycle, preferably using a 
normal potwash program (wash 
program without granules) or as short a 
granule wash program as possible. 
 




