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Erős zsíroldóErős zsíroldóErős zsíroldóErős zsíroldó
 
 
TermékleírásTermékleírásTermékleírásTermékleírás
 
Használatra kész, lúgos, folyékony zsíroldó a zsíros, odaégett és olajos konyhai
szennyeződések eltávolítására a főzőberendezésekről, mint például grillezők,
tűzhelyek, serpenyők és sütők belső része. Az összetétele lehetővé teszi, hogy
eltávolítsa az összes zsírt és odaszáradt ételt a legtöbb felületről. 
 
A Suma Degreaser Pur-Eco terméket természetes növényi eredetű felületaktív
anyagokból készítették. 
 
A Pur-Eco megoldással egyesítheti a teljesítményt, a felhasználó biztonságát és a
környezeti felelősségvállalást. A felületaktív anyagok a szigorú európai előírásoknak
megfelelően bomlanak le . Az összes formula alacsony adagolási szinten
használható, csökkentve ezáltal a vegyszerek felhasználását és környezetbe
kerülését, csomagolásuk újrahasznosított anyagból készült. 
 
A Suma Degreaser Pur-Eco teljesíti az EU-virág és a skandináv "Északi hattyú"
ökorendszer kritériumait. A Diversey szakértelme, a környezet iránti elkötelezettsége,
az ISO 9001, ISO 14001, valamit az  AISE Oklevél a fenntartható takarításért további
garanciát nyújtanak a minőségre és a hatékonyságra. 
 
Főbb tulajdonságokFőbb tulajdonságokFőbb tulajdonságokFőbb tulajdonságok
 

• Erős lúgos zsíroldó
• Illatmentes
• Hatékony tisztítás alacsony adagolási szinten
• Teljesíti az "Északi hattyú"  3.0 15/6 2003 verzióját és az EU-virág 2005/344/EC

kritériumot
 
ElőnyökElőnyökElőnyökElőnyök
 

• Gyorsan hat, és nagyon hatékony a zsíros felületeken
• Hatékony eredményeket ér el a kényelmes habszóróflakonnal
• Jó zsíroldó tulajdonsággal rendelkezik alacsony adagolásnál is, hogy csökkentse

a költségeket és minimalizálja a környezetre gyakorolt hatást
• Az európai öko címke biztosítja a környezetvédelmet, a vízi élővilágra gyakorolt

hatás és a veszélyes összetevők csökkentését

AlkalmazásAlkalmazásAlkalmazásAlkalmazás
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Használati utasításHasználati utasításHasználati utasításHasználati utasítás
 
Adagolás:Adagolás:Adagolás:Adagolás:
Használja hígítatlanul.
 
AlkalmazásAlkalmazásAlkalmazásAlkalmazás
 
1. Különítse el gáztól/elektromosságtól, ahol szükséges
2. Biztosítsa, hogy a felület hőmérséklete 70 °C-nál

alacsonyabb legyen. 
3. Fújja a szert a felületre.
4. Hagyja a felületen 5-20 percig a szennyezettségtől

függően.
5. Dörzsölje és távolítsa el a lerakódásokat súrolókefével

vagy nedves ruhával.
6. Öblítse le alaposan és hagyja megszáradni a levegőn. 

Ne alkalmazza alumíniumon, galvanizált fémen, fán, linóleumon
vagy festett felületeken.
 
 
Technikai adatokTechnikai adatokTechnikai adatokTechnikai adatok
 

• Megjelenés: halványsárga folyadék
• Relatív sűrűség (20°C): 1.02
• pH-érték: 13.8

 
Ezek az értékek átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők
specifikációnak.

KiszerelésKiszerelésKiszerelésKiszerelés
 
2x5L                       G12759

Biztonságos kezelés és tárolásBiztonságos kezelés és tárolásBiztonságos kezelés és tárolásBiztonságos kezelés és tárolás
 
Biztonságos kezelés:Biztonságos kezelés:Biztonságos kezelés:Biztonságos kezelés:
A kezelésre és ártalmatlanításra vonatkozó információk
megtalálhatóak a termék biztonsági adatlapjában.
    
 
Tárolási információk:Tárolási információk:Tárolási információk:Tárolási információk:
Tárolja eredeti csomagolásban. Soha ne tárolja fejjel lefelé.
Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.

  Tartsa távol gyerekektől!   Ne keverje össze más
termékekkel!

  Ne lélegezze be!
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Környezeti információkKörnyezeti információkKörnyezeti információkKörnyezeti információk
 
Az összes felületaktív anyag biológiailag lebomló az OECD 301
szerint.

TanúsítványTanúsítványTanúsítványTanúsítvány

EURÓPAI UNIÓS ÖKO CÍMKEEURÓPAI UNIÓS ÖKO CÍMKEEURÓPAI UNIÓS ÖKO CÍMKEEURÓPAI UNIÓS ÖKO CÍMKE 
 

• Kevesebb hatás a vízi
élővilágra

 
• Kevesebb veszélyes

összetevő
 

• Egyértelmű használati
utasítások 

 
              EU Virág regisztrációs szám DK/20/6.  

                           További információért látogasson el az EU
öko-címke weboldalára:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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