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QUALITY

BG

1960-S

FORNONET

ОПИСАНИЕ Алкален пенлив почистващ суперконцентрат - фурни, скари, готварски плотове и 
котлони

ХАРАКТЕРИСТИКИ Премахва лесно остатъци от мазнини, масла и други замърсявания от прегорели храни
Образува плътна пяна, която полепва по вертикалните стени за по-добра ефикасност и 
на труднодостъпни места 
Флакон с разпенващ накрайник, който ограничава изпаряването на препарата

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Уверете се, че температурата на повърхността за третиране не надхвърля 80 °C 
(идеално би било 50 °C - 60 °C). Нанесете препарата неразреден върху повърхностите 
и го оставете няколко секунди да подейства. Отстранете евентуални остатъци с 
абразивна гъба или

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: прозрачна течност с кехлибарен цвят
pH: 13,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,150 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При спазване на препоръчаните начини на употреба, може да се използва върху 
повечето материали, които обичайно се намират в кухните. Не използвайте върху 
пособия от мед, месинг, алуминий или гума. При съмнения, преди използване 
тествайте съвместимостта с

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1960-S EAN 8032680391811
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,86 Oz. 30,42
Box x Pit 105
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