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Застосування: 

Професійний препарат,  у  вигляді  активної  піни,  для чищення грилів,  духовок,
коптильних  камер,  решіток,  фритюрниць  та  сковорідок. Засіб  швидко  і
ефективно видаляє жир, олію, запечений бруд і будь-який згорілий і обвуглений
бруд. Підходить для тефлонових покриттів. Чистить без розводів та подряпин.

Технічні дані: 

Фізичний стан: рідина. 

Колір: безбарвний.

Запах: характерний.

Щільність: 20°C. 1,034 г/мл 

Температура кипіння: не вказано.

Температура плавлення: не вказано. 

Температура спалаху: негорючий.

Розчинність у воді: повністю розчинний.

pH: ок. 14,00

 Зберігання: 
Термін придатності до 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в сухих і добре
провітрюваних  приміщеннях. Температура  зберігання  та  транспортування:  від
+5°С до +25°С. Продукт повинен бути захищений від замерзання. 
Упаковка:
 Чорний флакон 250 мл, 500 мл зі спінюючим розпилювачем. 

Спосіб застосування:

 При застосуванні всіх запобіжних заходів нанесіть активну піну за допомогою
розпилювача на брудну поверхню. Залиште на 5 хвилин.  Потім видаліть бруд
тканиною або губкою. При потребі повторно використовуйте активну піну. Після
видалення всього бруду ретельно очистіть всю поверхню водою і засобом для
миття  посуду,  а  потім  промийте   чистою  водою.  Повторюйте,  доки  піна  не
зникне.  Поверхня  має  бути  ретельно  витерта  насухо.  Препарат  не  слід
застосовувати на лакованих поверхнях.
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Попередження та рекомендації щодо охорони здоров’я та безпеки:

 При  використанні  препарату  дотримуйтесь  основних  правил   по  техніці
безпеки.

 Не їжте, не пийте і не паліть під час використання препарату. Ретельно мийте
руки з милом та водою одразу після використання препарату. 

Під час використання завжди використовуйте засоби індивідуальної захисту, такі
як рукавички,  одяг та захисні  окуляри,  при необхідності  також засоби захисту
органів  дихання.  Використовуйте  продукт  тільки  в  приміщеннях,  що  добре
провітрюються.  Не  вдихайте  випаровування.  Зберігайте  препарат  у
недоступному для дітей місці.

 Препарат  викликає  подразнення.  Подразнює  шкіру.  Попадання  в  очі  може
призвести до серйозного пошкодження очей.  Може спричинити подразнення
дихальних шляхів. При попаданні на шкіру промийте великою кількістю води. У
разі інгаляційного отруєння  потрібно вивести потерпілого на свіже повітря та
надати  медичну  допомогу.  Якщо  в  потерпілого  утруднене  дихання,  кисень
повинен надати кваліфікований персонал. Зверніться до лікаря.

 При попаданні в очі промийте їх великою кількістю води та негайно зверніться
до лікаря. 

При ковтанні промийте  рот великою кількістю води та негайно зверніться до
лікаря. Не викликайте блювання. У разі нещасного випадку або якщо працівник
погано почувається, зверніться за медичною допомогою, покажіть упаковку або
етикетку. Перед використанням препарату прочитайте етикетку або Інструкцію
по  техніці безпеки.

Увага: 
Рекомендації та вказівки, що містяться в документі, засновані на нашому досвіді
та практиці. У зв’язку з різноманітністю матеріалів та додатків до них, а також
різноманітністю  можливих  застосувань,  які  є  поза  нашим  контролем,  ми  не
несемо відповідальності за отримані результати. У всіх випадках рекомендується
провести тестування препарату. Продукт можна безпечно використовувати для
очищення  поверхонь,  які  контактують  з  харчовими  продуктами,  за  умови
дотримання інструкцій виробника щодо полоскання та сушіння поверхні.
.
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