GREASE
SUPERCLEAN
Δυνατό Καθαριστικό
Σύνθεση:
Σύνθεση:

Εφαρμογή:
Εφαρμογή:

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Προφυλάξεις κατά τη Χρήση:

Το Grease Superclean περιέχει: 5 -15 % μη ιονικά
τασιενεργά, λιγότερο από 5% σάπων. Περιέχει μεταξύ
άλλων κιτρικό νάτριο, άρωμα και συντηρητικό.
pH: ~ 10
Αποτελεσματικό ακόμα και σε μεγάλες αραιώσεις. Διαλύει
σκληρές επιστρώσεις όλων των ειδών, ιδιαίτερα λιπαρές
και λαδερές κρούστες. Δεν αφήνει κατάλοιπα. Περιποιείται
τις επιφάνειες. Ευχάριστη οσμή.

Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Για όλες τις επιφάνειες που πλένονται, δάπεδα,
εγκαταστάσεις σε μεγάλες κουζίνες, εργοστάσια
επεξεργασίας κρέατος και ψαριού καθώς επίσης σε
συνεργεία με λιπαρούς ρύπους. Ενδείκνυται για χρήση με
αυτόματα και πιεστικά μηχανήματα. Έχει επιδείξει άριστα
αποτελέσματα στην διάλυση σκληρών επιστρώσεων
λαδερών και λιπαρών ρύπων (κύρια χαρακτηριστικά των
οργανικών υπολειμμάτων των απορριμμάτων) και ως εκ
τούτου συνιστάται ανεπιφύλακτα και χρησιμοποιείται
ευρύτατα από τους ΟΤΑ στο πλύσιμο των κάδων των
απορριμματοφόρων οχημάτων (μεταλλικών και πλαστικών)
στο πλύσιμο του δαπέδου των γκαράζ, στο πλύσιμο
εργαλείων. Άριστα επίσης αποτελέσματα έχει να επιδείξει η
χρησιμοποίηση του στα πλυντήρια αυτοκινούμενα
σάρωθρα, για την καθαριότητα των οδών, των λαϊκών
αγορών αφού εκτός της αρίστης καθαριστικής τους δράσης
έχει και καλής δυνατότητες απόσμησης.

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε.,
Α.Ε Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου,
15773, Αθήνα Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908,
sales@ecolinehellas.gr ,info@ecolinehellas.gr
info@ecolinehellas.gr www.ecolinehellas.gr

0,5%-1% δηλαδή 40-80 ml σε 8 l νερό. Για σκληρούς
ρύπους χρησιμοποιείται πιο συμπυκνωμένο. Όταν
χρησιμοποιηθεί συμπυκνωμένο ειδικά σε χώρους
τροφίμων πρέπει μετά να ξεπλυθεί.
Ερεθιστικό. Σε περίπτωση
επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό
και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Κρατήστε το μακριά από τα
παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Οικολογία:
Οικολογία:

Αυτό το προϊόν υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των
πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά
την συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον
μπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται για
επαγγελματική χρήση.
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