Xon-forte
Habos élelmiszeripari tisztítószer
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Tulajdonságok
Oldja az égett élelmiszer maradványokat, fehérjét, zsírt, sütés és égés maradványait.
Az olyan Xon-forte-val tisztított felületeket, melyeken ételeket készítünk el, tisztítás után
folyó vízzel öblítsük le. Gond nélkül használható az élelmiszeriparban..

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nem ionos tenzidek < 5%, szappan < 5%, foszfátok < 5%, vízbázisú oldószerek,
alkáliaák, élelmiszerszínezékek (CI47005).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13,5
pH-érték (felh. kész oldatban): kb 13

Felhasználási terület
Minden lúgálló konyhai- és élelmiszeripari felületen felhasználható mint pl.: grillek sütők,
tűzhelylapok, fritözök, szagelszívó berendezések, konyhai fali- és padlócsempék.
Ne alkalmazzuk lúgra érzékeny felületeken mint pl.: alumínium, fém vagy lakk.

Felhasználás
Az első használat előtt próbálja ki a terméket egy kevésbé feltűnő helyen.
Felhasználás hígítás nélkül.
Karbantartó napi (felület) tisztítás:
A grillt, sütőt stb. kb. 30°C -ra melegítsük fel, majd kapcsoljuk ki. Habosítsuk be
a megtisztítandó felületet, majd hagyjuk 5-10 percet hatni. Pad-dal töröljük át a
szennyezett részeket, folyóvízzel alaposan öblítsük le, majd töröljük szárazra.
Felhasználás habágyúval:
A Xon-forte-t hígítás nélkül tegyük a tartó- vagy szóró flakonba,
majd válasszunk adagolóállmást 1:4-től, 1:10-ig.
Alaptisztítás:
1 liter Xon-forte-t öntsünk 8 liter hideg vízhez
Az oldatot terítsük szét a felületen, hagyjuk kb. 10 percet hatni,
súroljuk, majd szívassuk fel. Tisztítás után tiszta vízzel mossuk át.
A szóróflakon a 10 literes kannából utántölthető.
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A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért
felelőséget nem vállalunk.

Anyagszükséglet / m²
Felülettisztítás: 0,5-1 ml
Alaptisztítás: 40 ml
Habos tisztítás: 20 ml

Maró

R 34
Égési sérülést okoz.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 45
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a
címkét meg kell mutatni.
Alkálilúgokat tartalmaz.

koncentrátumban

Kiszerelés
6/500 ml-es szóróflakon, utántölthető,
kartonban
10 literes kanna
200 literes hordó

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási
felhasználása nem engedélyezett!
Cikkszám: j 55 10 45
Cikkszám: j 55 10 10
Cikkszám: j 55 10 72

Konyhatisztítás

