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QUALITY

SQ

1960-S

FORNONET

PËRSHKRIMI Larës alkalin shkumues super i përqendruar - furra, zgara dhe piastra

KARAKTERISTIKAT Heq lehtësisht mbetjet e yndyrës, vajit dhe papastërtitë e ushqimit të djegur
Formon një shkumë kompakte që ngjitet në muret vertikale për efikasitet më të madh edhe 
në pikat më pak të arritshme 
Shishe për formimin e shkumës që zvogëlon avullimin e produktit

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Sigurohuni që sipërfaqja që do të trajtohet të mos kalojë 80 ° C (ideal 50 ° C - 60 ° C). 
Vendoseni produktin ashtu siç është në sipërfaqe dhe lëreni të veprojë për disa çaste. Hiqini 
mbetjet me një sfungjer gërryes ose furçë. Shpëlajeni me ujë të bollshë

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm ngjyrë qelibari
pH: 13,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,150 +/- 0,020

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Duke ndjekur mënyrat e këshilluara të përdorimit, mund të përdoret mbi pjesën më të madhe 
të materialeve që përdoren në kuzhinë. Mos e përdorni mbi pajisje bakri, bronzi, alumini ose 
gome. Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet n

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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