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⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Detergent alcalin foarte eficient pentru îndepărtarea grăsimilor, uleiuri si proteinelor de origine 
vegetală sau animală în bucătării. Se poate aplica în apă caldă sau apă rece. Produsul conţine  
agenţi anticorozivi şi numai substanţe aprobate pentru industria alimentară.  
 
Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside anionice < 5%, tenside neionice < 5%, săpun < 5%, solvenţi solubili în apă, fosfaţi < 5%, 
şi substanţe alcaline.  
Valoare pH (concentrat): ca. 13                               Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 11 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Pentru pavimente şi suprafeţe resistente la apă şi substanţe alcaline în domenii alimentare.  
De exemplu bucătării industriale, mezelerii, lăptării, abatoare, brutării, spitale şi gastronomii.  
De asemenea se poate aplica şi pe suprafeţe eloxate cu aluminiu, datorită agenţiilor anticorozivi 
conţinuţi în produs. Se poate aplica şi cu aparate spumante. A nu se folosi pe suprafeţe sensibile  
la substanţe alcaline, cum ar fii linoleu şi suprafeţe lăcuite cu lacuri pe bază de apă.  
 
Întrebuinţare  
Înainte de prima utilizare verificaţi rezistenţa suprafeţelor cu acest produs. 
 
 
 
Curăţenia de întreţinere manuală sau cu maşină: 
50-200 ml la 8 litri de apă (ca 2-3 jeturi). 
 
 
 
Decapare: 
1 litru la 8 litri apă cu maşină de frecat-aspirat. 
 
 
Curăţirea cu aparat spumant: 
Introduceţi produsul concentrat în rezervor. Alegeţi o dozare  
1:4 - 1:10 în funcţie de gradul de murdărie, şi împrăştiaţi  
spuma pe suprafeţa de curăţat. După 10 minute clătiţi bine cu  
apă curată. 
 
Îndepărtarea murdăriilor persistente: 
Aplicaţi produsul concentrat. 
 
Suprafeţele care vin în contact direct cu alimente, trebuie clătite foarte bine, după folosirea  
acestui detergent. Folosind apă caldă ca. 40-60°C obţinem o dizolvare mai eficientă a  
grăsimilor întărite. Pe pavimente foarte murdare cu grăsimi şi proteine întărite, împrăştiaţi  
produsul în concentraţie dorită pe paviment şi frecaţi cu maşina de frecat. În timpul frecării  
adaugaţi apă fierbinte din rezervor pe paviment, obţinînd un rezultat mai efectiv. 

Consum pe metru pătrat 
Curăţirea manuală / maşinală a pavimentelor: 0,5-1 ml 
Curăţirea suprafeţelor: 1 ml 
Decapare: 40 ml 
Curăţirea cu aparat spumant: 20 ml 
 

Iritant 

În concentrat 

R 36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele. 
S 24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.  
S 37 A se purta mănuşi corespunzătoare. 
 
Produsul conţine substanţe alcaline 
 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 
Art. 1!  

Ambalaj  
 6x1 litri / Carton Art.-Nr. j 55 04 01 
 10 litri / Canistre Art.-Nr. j 55 04 10 
 200 litri / Butoaie Art.-Nr. j 55 04 72 
 

Curăţarea-
bucătăriei 
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