
Xon-forte
Pěnový čistící prostředek pro potravinářství

Odstraňuje nečistoty, jako je tuk, olej, bílkoviny, zbytky po smažení a pečení
a jejich připálené krusty
Certifikováno evropskou a rakouskou ekoznačkou
Obsahuje obnovitelné rostlinné suroviny

Oblast použití
Lze použít na alkalicky odolné povrchy v kuchyni a potravinářství, např. konvektomaty, parní konvektomaty, grily, trouby,
varné desky, fritézy, digestoře, obklady a dlažby. Nepoužívejte v troubách se samočištěním pyrolýzou. Vhodný také
pro alkalické čištění bazénů a průmyslových prostor. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkálie, např. linoleum, hliník
a disperzní laky.

Použití
Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušet odolnost materiálu. Dodržujte návod k obsluze od výrobce
přístroje.

Běžný každodenní úklid (čištění povrchů):
Přípravek aplikujte neředěný. Předehřejte konvektomat, gril, troubu atd. na teplotu přibližně 30 °C a poté přístroj vypněte.
Napěňte povrchy, nechte působit 5–10 minut, pomocí padu vyčistěte, dobře opláchněte a vytřete do sucha. V případě
automatického dávkování postupujte podle pokynů výrobce přístroje a naplňte přípravek do zásobníku nebo jej připojte
k označeným dávkovacím hadicím; čištění pak probíhá automaticky. Spotřeba: 5,0 ml/m².
Výrobek není určen pro velkoplošné čištění.
Běžné znečištění
Běžný každodenní úklid (vytírání):
150 ml na 10 L studené vody. Spotřeba: 1,0 ml/m².
Běžný každodenní úklid (strojní úklid za mokra):
150 ml na 10 L studené vody. Spotřeba: 2,5 ml/m².
Silné znečištění
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: 25,0 ml/m².
Základní čištění (strojní úklid za mokra):
1 L na 8 L studené vody.
Rozetřete čisticí roztok na podlahu, nechte jej cca 10–15 minut působit, vydrhněte, vysajte znečištěnou čisticí kapalinu
a důkladně opláchněte čistou vodou. Spotřeba: 30,0 ml/m².
 
Plochy a kuchyňské přístroje, které přicházejí do přímého styku s potravinami je nutné po době působení důkladně omýt
pitnou vodou. Lahvičku na rozprašování pěny lze doplňovat z kanystru. Při změně výrobku je třeba dávkovací zařízení
a související hadice důkladně propláchnout 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.
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Číslo výrobku Balící jednotka (BJ) Počet BJ na paletě
j551047 6 x 750 ml láhve s postřikem (karton) 64
j551005 2 x 5 L kanystry (karton) 56
j551072 200 L sud 2



Xon-forte
Pěnový čistící prostředek pro potravinářství

Upozornění
Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky. Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1). Správné
dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Tenzidy jsou vyrobeny na bázi rostlinných surovin. Obalový materiál je recyklovatelný.

Složení (podle 648/2004/ES)
Neiontové tenzidy < 5 %, mýdlo < 5 %, alkálie, vodou ředitelná rozpouštědla, potravinářské barvivo.
Hodnota pH (koncentrátu): > 13,5 Hodnota pH (pH (pracovního roztoku): cca 13

Povinné značení
Povinné značení (v koncentrátu): GHS05, Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 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. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje: Potassium Hydroxide (INCI)
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