
 

 
 Vinox 

Detergent pentru îndepărtarea calcarului  
şi a grăsimii în bucătării industriale şi industria 
alimentară 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Detergent foarte activ, pe bază de acizi cu protecţie corozivă, fără miros şi fără coloranţi. 
Îndepărtează depunerile de calcar şi grăsimi de origine vegetală şi animală. Vinox aplicat 
cu maşina, dezvoltă un miros neutru şi o spumare moderată. A nu se folosi pe suprafeţe 
sensibile la acizi. Pe aceste suprafeţe produce pagube ireversibile. 
 
Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice 5-15%, acizi anorganici, inhibitori de corosiune. 
Valoare pH (concentrat): ca. 0,5                 Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 1,5 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Pe toate suprafeţe rezistente la apă şi acizi, predestinat în cantine şi industria alimentară, 
pe suprafeţe ceramice, suprafeţe de lucru, rezervoare de inox. La fel se pot alătura şi 
depuneri de ciment. În acest caz domeniile alăturate sensibile la acest produs, trebuie 
protejate prin acoperire. 
 
Întrebuinţare 
Decapare: 
În funcţie de gradul murdăriilor, adăugaţi 1 litru la 2-8 litri apă  
rece. Înainte de aplicare umeziţi suprafeţele murdare cu apă,  
după care împrăştiaţi soluţia pe paviment şi frecaţi cu maşina  
monodisc cu pad. După un scurt timp clătiţi bine cu apă curată. 
 
Curăţirea suprafeţelor: 
În funcţie de gradul murdăriilor, adăugaţi 0,5 litri la 5-8 litri apă  
rece. Introduceţi soluţia într-un aparat de sprayat şi sprayaţi  
suprafeţele murdare. După un scurt timp clătiţi bine cu apă  
curată. Atenţie la suprafeţe sensibile! În caz de nevoie  
protejaţi-le prin acoperire. 
Vinox se poate aplica şi cu aparatul spumant. 
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare  
conf. fişei technice, nu pot fi reclamate. 

Consum pe metru pătrat 
Decapare: 75-150 ml 
Curăţirea suprafeţelor: 5 ml 
 

Corosiv 

În concentrat 

R 34 Provoacă arsuri. 
S 24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.  
S 37/39 Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru 

ochi/faţă. 
 
Conţine acid fosforic. 
 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele 
CE/44/1999 Art. 1!  

Ambalaj  
10 litri / Canistre Art.-Nr. j 55 06 10 
200 litri / Butoaie Art.-Nr. j 55 06 72 
 

Curăţarea-
bucătăriei 
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