
Grasset-plus
Odstraňovač tuků

Spontánně působící čisticí prostředek na odstraňování zbytků tuků, olejů
a bílkovin rostlinného a živočišného původu
Intenzivní čisticí účinek díky speciální synergické kombinaci povrchově
aktivních látek
Alkalický
Použitelný ve studené i teplé vodě
Ochrana proti korozi

Oblast použití
Pro čištění vodě a alkáliím odolných podlah, stěn a pracovních ploch v potravinářských provozech, např. v závodních
kuchyních, řeznictvích a jatkách, mlékárnách, sýrárnách, pekárnách, nemocnicích, hotelech. Vhodný také pro spotřebiče
produkující pěnu. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkálie, např. linoleum, hliník a disperzní laky.

Použití
Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušet odolnost materiálu.

Běžný každodenní úklid (vytírání):
50‒200 ml na 8 L vody. Spotřeba: 0,5‒1,0 ml/m².
Běžný každodenní úklid (strojní úklid za mokra):
50‒200 ml na 8 L vody. Spotřeba: 1,0‒2,0 ml/m².
Běžný každodenní úklid (čištění povrchů):
50‒200 ml na 8 L vody. Spotřeba: 0,5‒1,0 ml/m².
Základní čištění (strojní úklid za mokra):
1 L na 8 L vody. Spotřeba: 40,0 ml/m².
Čištění pěnou:
Naplňte nezředěný přípravek do nádoby. V závislosti na znečištění zvolte nastavení trysky 1:4 až 1:10, plochu napěňte
a po krátké době působení opláchněte vodou. Spotřeba: 20,0 ml/m².
Odstraňování odolných nečistot:
Přípravek aplikujte neředěný z rozprašovače. Spotřeba: 5,0 ml/m².
 
Plochy a kuchyňské přístroje, které přicházejí do přímého styku s potravinami je nutné po době působení důkladně omýt
pitnou vodou. Voda o teplotě 40–60 °C urychluje účinnost přípravku na tuhé mastné nečistoty. V případě mastných nebo
bílkovinných usazenin připravte přípravek v odpovídající koncentraci (za studena) a při drhnutí aplikujte na povrch podlahy
horkou vodu přes nádržku na louh stroje.

Upozornění
Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky. Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Složení (podle 648/2004/ES)
Neiontové tenzidy 5–15 %, amfoterní tenzidy < 5 %, komplexní pojiva, vodou ředitelná rozpouštědla.
Hodnota pH (koncentrátu): cca 11 Hodnota pH (pH (pracovního roztoku): cca 10
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Číslo výrobku Balící jednotka (BJ) Počet BJ na paletě
j552001 6 x 1 L PCR-láhev (karton) 84
j552005 2 x 5 L kanystry z PCR (karton) 56
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Povinné značení
Povinné značení (v koncentrátu): GHS05, Nebezpečí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Obsahuje: Trideceth 5-12 (INCI)
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