Suma Grill D9
Sütı- és grilltisztító
Leírás
A Suma Grill D9 egy nagy teljesítményő tisztítószer erısen zsíros
étellel érintkezı felületek idıszakos takarításához.
Legfontosabb tulajdonságai
A Suma Grill D9 egy erısen lúgos fertıtlenítı az erısen
szennyezett sütık, grillek vagy sütılapok idıszakos takarítására. A
lúgos vegyület, felületaktív anyag és oldószer egyenletesen
eltávolítja az erısen szénnel szennyezett területett. A vízzel hígított
termék szintén alkalmas a sütık áztatásos tisztítására.
Elınyök
• Hatékony lúgos hatásnak köszönhetıen egyenletesen
eltávolítja az erısen szénnel szennyezett területett
• Ideálisan alkalmas sütık, grillek és sütılapok tisztítására
valamint oldat formában az áztatásos tisztításra
• Hab szóróval eléri a tökéletesítést és csökkenti az
elhomályosodást
Felhasználás módja
Sütık/grillek tisztítása
1. Biztosítva legyen, hogy a felület hımérséklete kevesebb
mint 80 ºC-os(legkedvezıbb a 60-80 ºC)
2. A termék arányosan szoródik a felületre vagy a
berendezésre (ajánlatos a hab használata amit hosszabító
dárdával lehet elérni)
3. 5-30 percig hagyja a felületen szennyezıdéstıl függıen
4. Távolítsa el a fellazított a lerakodást súrólóval vagy kefével
5. Tiszta, meleg vízzel öblítse és hagyja megszáradni
Fritız
1.
2.
3.

tisztítása
Leengedni az olajat és elzárni a csapot
Feltölteni vízzel majdnem az olajszintig
Adjon 1L Suma Grill D9-et minden 10L vízhez (10% w/w).
Ellenırizni az olaj kapacitást a feltöltés szintjén
4. Kapcsolja be a fritızt és 15-30 percenként ellenırizze a
felforrást
5. Miután lehült és megszáradt, a fennmaradó maradékot az
oldal falakról és a fütıelemekrıl surólóval vagy kefével
tisztítsa le
6. Öblítse kétszer tiszta, meleg vízzel leöblíteni és hagyja
megszáradni
Grill fogó tisztítása
1. Leszerelni a grill fogót
2. Helyezze az alkotórészeket 50-100 ml Suma Grill D9 /L-ben
meleg vízbe (5-10%-os oldat)
3. 15-60 percig hagyja benne
4. Tiszta vízzel öblítse és hagyja megszáradni

Őáááááááááá

D9

Mőszaki adatok
Külsı megjelenés
világos barna folyadék
Nettó pH
>13
pH (1%-os oldat desztillált vízben)
12
Sőrőség (200 C-on)
1.12
Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetık specifikációnak.
A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutató a Biztonsági
Adatlapon található. Az eredeti tartályban tárolandó. Kerülni kell a szélsıséges
hımérsékleti viszonyokat.
A termék kompatibilitása
A javasolt használati feltételek mellett a Suma Grill D9 alkalmas az általánosan
konyhákban elıforduló rozsdamentes acélokra. A lúgra érzékeny területeken nem szabad
használni mint például aluminíum,réz stb.
Összetétel
nátrium-hidroxid
poliglükozid
propilénglükol metil-éter
Biztonságtechnikai elıírások
A Suma Grill D9 maró folyadék! Használatához védıkesztyő, védıszemüveg vagy
védımaszk és megfelelı védıruha használata kötelezı. Kerülje a szer belélegzését! Jól
szellıztethetı helyen használja!
A szembe került anyagot bı vízzel mossa ki, majd forduljon haladéktalanul orvoshoz.
Tárolás, eltarthatóság
Eredeti, bontatlan csomagolásban fagymentes helyen 2 évig eltartható.
Kiszerelési egység:
6 x 2 liter
20 liter
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