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Καθαριστικό για φούρνους & 
ψηστιέρεςψηστιέρες

ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Pulsar GRILL EXPRESS περιέχει : <5% Anionic
surfactants, Soap
pH: ~13

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Kατάλληλο για καθαρισµό φούρνων, για ψηστιέρες και
φριτέζες. Αποτελεσµατική διάλυση λιπών, ιδανικό για
καµένα λίπη. Για καλύτερα αποτελέσµατα εφαρµόζεται σε
θερµοκρασία 40-50οC.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες που 
είναι ανθεκτικές σε αλκαλικά συστατικά, επί της παρουσίας 
πολύ σκληρών και καµένων λιπών και γράσων.  Ειδικά 
σχεδιασµένο για φούρνους και ψηστιέρες εστιατορίων, 
µπαρ και καταστήµατα ντελικατέσεν.  ∆εν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε ευαίσθητα υλικά όπως το αλουµίνιο.χρησιµοποιηθεί σε ευαίσθητα υλικά όπως το αλουµίνιο.

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Απλώστε το προϊόν ψεκαστήρα πάνω στην επιφάνεια που 
πρέπει να καθαριστεί και αφήστε το να δράσει για 
τουλάχιστον 10 λεπτά. Ακολουθείστε τις οδηγίες της 
συσκευασίας.  

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε., Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου, 
15773, Αθήνα  Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908, sales@ecolinehellas.gr
info@ecolinehellas.gr   www.ecolinehellas.gr
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ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Διαβρωτικό. R35 Προκαλεί εγκαύματα. S 1/2: Κρατήστε το 
μακριά από παιδιά. S23: Μην το εισπνέετε. S26: Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S35: Αυτό το 
υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται 
Με ασφαλή τρόπο. S36/37/39: Προτείνεται να φοράτε 
κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό ένδυσης, γάντια και 
μάσκα προστασίας προσώπου. S45:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθάνεστε αδιαθεσία 
ζητήστε ιατρική συμβουλή. S51: Να χρησιμοποιείται σε 
καλά αεριζόμενους χώρους

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των
πρώτων υλών. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη
συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον μπορούνσυμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον μπορούν
να ζητηθούν. Η συσκευασία δίνεται για ανακύκλωση μόνο
όταν αδειάσει εντελώς Το προϊόν προορίζεται για
επαγγελματική χρήση.
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