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GREKOL SS

OPIS Zasadowy bezzapachowy płyn odtłuszczający – również do aluminium, miedzi, srebra, 
mosiądzu

WŁAŚCIWOŚCI Skoncentrowany odtłuszczacz z łatwością usuwający zabrudzenia
Odpowiedni do wszystkich powierzchni, w tym marmuru i metali miękkich takich jak 
aluminium i miedź 
Bezzapachowy, przeznaczony do mycia wszelkich powierzchni i sprzętów kuchennych

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Rozcieńczyć produkt wodą zgodnie z zaleceniami, rozprowadzić na czyszczone 
powierzchnie i pozostawić na kilka minut. Przetrzeć w celu usunięcia uporczywych 
zabrudzeń, a następnie spłukać dużą ilością wody.  DOZOWANIE: 20–50 ml/l (2–5 nakrętki 
na 5 litrów) w zależności od stopnia zabrudzenia.

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty zielony płyn
pH: 13,0 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,070 +/- 0,020

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Przy przestrzeganiu zalecanego sposobu użycia może być stosowany na wszystkich 
materiałach powszechnie występujących w kuchni lub używanych do produkcji różnych 
przyborów. W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej 
niewidocznej części danego materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami.

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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N CODE 1815 EAN 8032680392740
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,35 Oz. 188,72
Box x Pit 72
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