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QUALITY

RO

1960-S

FORNONET

DESCRIERE Detergent alcalin spumant superconcentrat - cuptoare, grilluri, plite

CARACTERISTICI Îndepărtează cu uşurinţă petele de grăsime, ulei şi murdăria alimentară carbonizată
Formează o spumă compactă care aderă la suprafeţele verticale, pentru o eficienţă sporită 
chiar şi în punctele mai puţin accesibile 
Flacon cu dispozitiv de formare a spumei care reduce vaporizarea produsului

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Asiguraţi-vă că suprafața de tratat nu depăşeşte 80 °C (ideal 50 °C - 60 °C). Aplicaţi produsul 
nediluat pe suprafeţe şi lăsați să acționeze câteva secunde. Îndepărtaţi eventual reziduurile 
cu un burete abraziv sau o perie. Clătiți cu apă din abundență.

SPECIFICAŢII Aspect: lichid transparent chihlimbariu
pH: 13,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,150 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Când se respectă modul de utilizare recomandat, produsul poate fi utilizat pe majoritatea 
materialelor prezente în mod normal în bucătării. Nu utilizaţi pe ustensile sau vase din cupru, 
alamă, aluminiu sau cauciuc. Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizar

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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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