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Oven & Grill Clean - 5 l
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Technische fiche

Oven & Grill Clean is een ecologische hoogalkalische oven- en

grillreiniger voor gebruik in grootkeukens of voedingsindustrie. Oven &

Grill Clean kan gebruikt worden voor de verwijdering van sterk

ingebakken vetten in ovens, grills, steamers, braadpannen of friteuses.

Oven & Grill Clean hecht zich goed aan verticale oppervlakken, wat

ideaal is voor een goede reiniging. Oven & Grill Clean is geurloos en

bevat geen kleurstoffen. Het product bij voorkeur gebruiken op

materialen uit RVS. Het product mag niet gebruikt worden op zachte

metalen (o.a. aluminium, koper en zink).Test vooraf de

materiaalbestendigheid op een klein oppervlak. Oven & Grill Clean is

vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen, van minerale zuren

en van detergenten afgeleid van petroleum. Alle gebruikte

detergenten zijn van plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van

niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar.

1. Onverdund innevelen op het vuile (en afgekoelde) oppervlak. 2.

Gedurende 10 tot 30 minuten laten inwerken. 3. Het vuil met schuur

pad of spons verwijderen. 4. Goed naspoelen. Bij sterke vervuiling het

toestel opwarmen tot maximaal 50°C. Gebruik geschikte

handschoenen en veiligheidsbril.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oven en grilreiniger.

- Hoog alkalische formule voor krachtige ontvetting.

- Voor het efficiënt reinigen van oven en grill.

- Kant- en- klare formule met handige spray.

- Ook bij ingebakken vetten.

TOEPASSING

  



4002867

vorm Viskeuze vloeistof

kleur Kleurloos

geur Geurloos

oplosbaarheid in water Volledig

pH-waarde 13,5

relatieve dichtheid 1,050 Kg/L

veiligheid ADR UN 1719

Product

code

inhoud 5L

afmetingen 185 x 134 x 285 mm

brutogewicht 5,539 kg

nettogewicht 5,25 kg

EAN-code

Doos

eenheden per doos 4

afmetingen 378 x 268 x 290 mm

brutogewicht 22,156 kg

EAN-code 5407003311914

Pallet

eenheden per pallet 128

aantal lagen per pallet 4

aantal eenheden per laag 32

afmetingen 1200 x 800 x 1310 mm

brutogewicht 708,992 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS
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