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Kiszerelés:
5 kg-os PE kanna
25 kg-os PE kanna

Fizikai tulajdonságok: 
pH értéke: > 13 
habzás: közepes
színe: naturális
illata: naturális
s r sége: kb.1,2- kg / literű ű
egyéb tulajdonságok : kiváló zsír-, olaj-, és keményít -oldó hatással rendelkezik lerakódott,ő
ráégett szennyez dések esetén is, kíméli az alumíniumot.ő

Alkalmazása : 
Zsíroldásra (alumínium f z -, süt felületek, grillrácsok, edények, süt terek, frit zök stb.).ő ő ő ő ő

Adagolása :  

1. Áztató tisztításhoz (fürdetéshez):
koncentráció: 3 - 10 %
h mérséklet: 60 C°ő
hatásid : 10 – 15 percő

2. Nagynyomású tisztítás
koncentráció: 0, 5 - 2 %
h mérséklet: 50 - 80 C°ő
hatásid : 30 – 60 másodpercő

A megadott koncentrációt, hatásid t, és h mérsékletet ne lépje túl!ő ő

Felhasználási területek :
Az élelmiszeripar teljes területén (tejipar, húsipar, borászat, söripar, egyéb italgyártás,
péküzem, cukrászüzem stb.), vendéglátóiparban, intézményekben, és egyéb ipari területeken.
Ipari célokra kifejlesztett termék.

Alkalmazható eszközök:
- dörzsöl -szivacső
- súrolókefe
� kaparóeszközök
� nagynyomású tisztítóberendezések

Használati utasítás :
Használat el tt kérje ki a gyártó szakembereinek véleményét az alkalmazás módjáról. ő A
megadott koncentrációt, hatásid t, és h mérsékletet ne lépje túl!ő ő
1.(Nagynyomású eljárás) Permetezze a nagynyomású géppel a szükséges hatásid  leteltéig aő
felületet, majd a m velet végeztével a tisztított felületet öblítse le hideg vízzel. ű
2. (Áztatás – fürdetés) A megfelel  behígítás elvégzése után (3-10%) be kell helyezni aő
fürdet  edénybe a tisztítani kívánt eszközöket. A m velet végeztével a tisztított eszközökő ű
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vizes öblítése kötelez  (nagynyomású géppel való öblítés javasolt a tökéletes végeredményő
érdekében).  
 

HACCP:
A termék meglév  vagy leend  HACCP rendszerbe illeszkedik.ő ő

Engedélyszámok:
ÁNTSZ 
OKBI /VABO 
OÉTI 
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