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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπερ-συμπυκνωμένο αλκαλικό αφρίζον καθαριστικό για φούρνους, γκριλ, πλάκες ψησίματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αφαιρεί εύκολα υπολείμματα λίπους, λαδιού και απανθρακωμένων τροφών
Σχηματίζει πυκνό αφρό που προσκολλάται στα κάθετα τοιχώματα για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία 
Φιάλη με αφροποιητή που μειώνει τη διασπορά του προϊόντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια για καθάρισμα δεν υπερβαίνει τους 80 °C (ιδανική θερμοκρασία 
50°C - 60°C). Απλώστε το προϊόν ως έχει στις επιφάνειες και αφήστε το να δράσει για λίγα 
δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με σκληρό σφουγγαράκι ή βούρτσα. Ξε

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: κεχριμπαρί διαφανές υγρό
pH: 13,5 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,150 +/- 0,020

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εφαρμόζοντας τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
πλειονότητα των υλικών που υπάρχουν συνήθως στις κουζίνες. Μην το χρησιμοποιείτε 
σε εργαλεία από χαλκό, ορείχαλκο, αλουμίνιο ή καουτσούκ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
δοκιμάστε τη συμ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό 
του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004/ΕΚ, όπως ισχύει.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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N CODE 1960-S EAN 8032680391811
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,86 Oz. 30,42
Box x Pit 105
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