
V12 termékek 

pH skála: 
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Nagyon hatékony fritőzök, sütők, konyhák, 
alumínium ablakok, fürdőszobák, bútorok stb 
zsíros, szennyezett felületeinek takarításához és 
zsírtalanításához. Könnyen eltávolítja a dohány 
maradványokat. Használható minden típusú fa, 
fém, rozsdamentes acél, üveg, csempe, műanyag, 
festett, színes szövet és textil felületeknél. 
Biológiailag lebomló.

Alkalmazás:
Zsírtalanítás: fritőzök, konyhák, gépi blokkok 
és más erősen zsíros felületeknél. Fújjuk a 
terméket egyenesen a zsíros felületre és hagyjuk 
pár percig dolgozni. Takarítsuk le a koszt / zsírt 
szivacs vagy kefe segítségével. Töröljük le nedves 
szivaccsal. Öblítsük le vízzel ha szükséges, töröljük 
szárazra papírral vagy szivaccsal.
Sütők és fritőzök tisztítása / zsírtalanítása 
Először szedjük le az olaj vagy zsír javát, majd 
öntsük tele a fritőz belsejét meleg vizes oldattal a 
pereméig 250 ml terméket felhasználva. Mele-
gítsük fel a felhígított szert 90 fokig.
Hagyjuk dolgozni körülbelül 20 percig. Távolítsuk el 
a maradványokat kemény szivaccsal. Öblítsük le 
vízzel és töröljük szárazra papírral vagy ronggyal. 
Tűzhely tisztítása / zsírtalanítása
Fújjuk a terméket a tűzhely falára. Töltsünk bele 
egy edénybe forró vizes oldatot, amely  250 ml 
szer felhasználásával készült. Melegítsük elő a sütőt 
200 - 250 fokra. Párologtassuk el az előbb 
elkészített forró vizes oldatot a sütőben. 
A termék behatol a szennyeződés és a sütőfal közé. 
Távolítsuk el a maradványokat kemény szivaccsal. 
Öblítsük le vízzel.
Foltok eltávolítása (olaj, zsír, bor, kávé, 
fűszerek) ruhákról és textilekről
Figyelem: ellenőrizzük le, hogy a textília nem 
foszlik. Fújjuk a terméket a foltra. Dörzsöljük meg 
erős kefével. Öblítsük le vízzel. A makacsabb 
szennyeződéseknél ismételjük meg a folyamatot. 
Mossuk ki a ruhát mosógépben.

Zsák szűrők tisztítása / zsírtalanítása
Tegyük a szűröket a mosdó kagylóba. Használjuk a 
szert ne túl spórolósan. Erős szennyeződések 
esetében hagyjuk néhány órát dolgozni.
ÖblÍtsük le alaposan meleg vízzel.

ADAGOLÁS
Hígítsuk fel vízzel 2 - 10 % - ban, vagy először 
használjuk töményen az erős szennyeződések 
eltávolításához. Fújjuk a terméket a felületre és 
hagyjuk pár percig ázni. Tisztítsuk meg szivaccsal, 
majd öblítsük le vízzel.


	Text1: 
	Text2: Horeca Degreaser 
	Text3: élelmiszeripari extra erős zsírtalanító
	Text9:                                                                                12,8


