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QUALITY

SL

1961

FORNONET

OPIS Visoko koncentrirano peneče alkalno čistilo – za pečice, žare, kuhalne plošče

LASTNOSTI Zlahka odstrani ostanke maščobe, olja in zažgane hrane
Ustvari gosto peno, ki se oprime tudi navpičnih sten, za večjo učinkovitost tudi na najmanj 
dostopnih mestih 
Na razpolago je šoba za penjenje, ki poveča obseg delovanja in zmanjša izhlapevanje 
izdelka

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Čiščenje pečic, žarov in kuhalnih plošč: Pazite, da površina za čiščenje ne presega 
temperature 80 °C (najprimernejša temperatura je 50–60 °C). Nerazredčen izdelek nanesite 
na površine in pustite, da deluje nekaj trenutkov. Morebitne ostanke odstranite z

SPECIFIKACIJE Videz: Prosojna jantarna tekočina
pH: 13,5 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,150 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ob upoštevanju priporočenih načinov uporabe je izdelek mogoče uporabljati na večini 
materialov, ki so običajno prisotni v kuhinjah. Ne uporabljajte na opremi iz bakra, medenine, 
aluminija ali gume. V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in 
odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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N CODE 1961 EAN 8032680391576
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,75 Oz. 202,83
Box x Pit 72
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