GREASE
SUPERCLEAN C
Καθαριστικό γενικής χρήσης
Σύνθεση:
Σύνθεση:

Το GREASE SUPERCLEAN C περιέχει μεταξύ άλλων
30% μη ιονικά τασιενεργά. Άλλες ουσίες: 5-15% σαπούνι,
κιτρικό νάτριο, ισοπροπανόλη και άρωμα.
pH: ~ 11

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Καθαρίζει όλων των ειδών ρύπους. Ειδικά λιπαρούς και
λαδερούς λεκέδες. Δεν αφήνει κανένα υπόλειμμα, είναι
φιλικό στις επιφάνειες που καθαρίζει, αφήνει ένα υπέροχο
άρωμα.

Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Για όλα τα δάπεδα και επιφάνειες που πλένονται.
Καθαρίζει ρύπους από ψάρι και κρέας σε ψησταριές και
καντίνες. Καθαρίζει επίσης υπολείμματα φαγητού, και
άλλους λιπαρούς λεκέδες από άλλους χώρους.
Το
GREASE SUPERCLEAN C
χρησιμοποιείται και σε
μηχανές καθαρισμού.

Εφαρμογή:
Εφαρμογή:

Για κανονικό καθαρισμό χρησιμοποιείστε το σε
συγκέντρωση 0.25%ml που αντιστοιχεί σε 1 μεζούρα των
20ml σε 8L νερού. Για βαθύ καθαρισμό έντονων λεκέδων
χρησιμοποιείτε το σε συγκέντρωση 0.5% -1% δηλαδή 2-4
μεζούρες των 20ml σε 8L νερό. Ξεπλύνετε με νερό σε
χώρους φαγητού. Για να γεμίσετε την μεζούρα ξεβιδώστε
το λευκό καπάκι, ασκήστε μια ελαφριά πίεση στο μπουκάλι
μέχρι να γεμίσει ακριβώς η μεζούρα, αποσύρατε την πίεση
και αδειάστε την μεζούρα στο νερό. Επαναλάβετε ανάλογα
με τον καθαρισμό που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Για
να ξαναγεμίσετε το μπουκάλι ξεβιδώστε το κόκκινο καπάκι
και γεμίστε το άδειο μπουκάλι με τη σακούλα
SUPERCLEAN των 2 λίτρων ή από δοχείο των 200L με μια
αντλία. Βιδώστε το κόκκινο καπάκι.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση:
χρήση:

Περιέχει μη ιονικά τασιενεργά. Ερεθίζει τα μάτια και το
δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με
άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση
επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Κρατήστε
το μακριά από παιδιά.

Οικολογία:

Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
του περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης και σε όρους βιοδιασπασιμότητας των
πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά
την συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον
μπορούν να ζητηθούν. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι
εντελώς άδειο πριν το πετάξετε.
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