
Vaatwasmiddelen Handleiding Vaatwasmiddel Vervangen

De vloeibare vaatwasmiddelen van RHIMA komen in zogenaamde bag-in-

box verpakkingen van 5 of 10 liter. Deze verpakkingen zijn daardoor 

eenvoudig op te slaan en te tillen. Voor de vloeibare vaatwasmiddelen is 

het van groot belang om te voorkomen dat de afwasmedewerker in contact 

komt met het middel. RHIMA heeft daarvoor de bag-in-box verpakking met 

veiligheidskoppeling.

Hieronder laten wij stapsgewijs zien hoe u deze verpakking vervangt 
wanneer het vaatwasmiddel op is. 

Stap 1: zet de BIB-verpakking rechtop met de perforatieranden naar 

boven.

Stap 2: Duw de perforatie in en trek de flap omhoog.

Stap 3: Verwijder de ronde uitsparing.

Stap 4: Trek de afrap van de binnenzak omhoog en haak deze over de

ronde uitsparing.

Let op dat de onderste rand van de binnenzak in de uitsparing zit!

Stap 5: Plaats de flap terug. De aftap zit nu geborgd in het karton van de

doos.

TREK NU HANDSCHOENEN AAN EN GA DOOR NAAR STAP 6

Stap 6: Verwijder de seal van de aftap door aan de kunststof ring te

trekken.

Let op dat er geen kunststof resten van de seal blijven zitten. De binnenzijde

van de aftap moet een egaal ronde rand vertonen.

Stap 7: Koppel de aftap aan de vaatwasmachine. Houd hierbij zowel de

aftap als de grijze BIB-koppeling (die verbonden is met de

vaatwasmachine) vast en druk in elkaar tot deze vastklikt.

Stap 8: Kantel het pak een kwartslag, zodat de aftap aan de onderzijde

komt te liggen.

Stap 9: Draai de koppeling naar beneden. Kan het niet ivm

ruimtegebrek, draai de koppeling dan zijwaarts.

Plaats de onderzijde van de verpakking op gelijke hoogte met de

onderzijde van de machine (niet hoger!) naast de machine of in de

daarvoor aangebrachte BIB (wand)houders.

Deel dit bericht   
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Vaatwasmiddelen Handleiding Vaatwasmiddel Vervangen

De vloeibare vaatwasmiddelen van RHIMA komen in zogenaamde bag-in-

box verpakkingen van 5 of 10 liter. Deze verpakkingen zijn daardoor

eenvoudig op te slaan en te tillen. Voor de vloeibare vaatwasmiddelen is

het van groot belang om te voorkomen dat de afwasmedewerker in contact

komt met het middel. RHIMA heeft daarvoor de bag-in-box verpakking met

veiligheidskoppeling.

Hieronder laten wij stapsgewijs zien hoe u deze verpakking vervangt

wanneer het vaatwasmiddel op is. 

Stap 1: zet de BIB-verpakking rechtop met de perforatieranden naar

boven.

Stap 2: Duw de perforatie in en trek de flap omhoog.

Stap 3: Verwijder de ronde uitsparing.

Stap 4: Trek de afrap van de binnenzak omhoog en haak deze over de

ronde uitsparing.

Let op dat de onderste rand van de binnenzak in de uitsparing zit!

Stap 5: Plaats de flap terug. De aftap zit nu geborgd in het karton van de

doos.

TREK NU HANDSCHOENEN AAN EN GA DOOR NAAR STAP 6

Stap 6: Verwijder de seal van de aftap door aan de kunststof ring te

trekken.

Let op dat er geen kunststof resten van de seal blijven zitten. De binnenzijde

van de aftap moet een egaal ronde rand vertonen.

Stap 7: Koppel de aftap aan de vaatwasmachine. Houd hierbij zowel de

aftap als de grijze BIB-koppeling (die verbonden is met de

vaatwasmachine) vast en druk in elkaar tot deze vastklikt.

Stap 8: Kantel het pak een kwartslag, zodat de aftap aan de onderzijde

komt te liggen.

Stap 9: Draai de koppeling naar beneden. Kan het niet ivm

ruimtegebrek, draai de koppeling dan zijwaarts.

Plaats de onderzijde van de verpakking op gelijke hoogte met de

onderzijde van de machine (niet hoger!) naast de machine of in de

daarvoor aangebrachte BIB (wand)houders.
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