
                           INFORMACJA TECHNICZNA 

GRANIT S GRILLREINIGER 

Środek do czyszczenia grilów, pieców i pieców konwekcyjnych.  

Art. Nr 600.782 10 l – kanister 

Art. Nr 600.789 2x1 L butelka łącznie z rozpylaczem 

 Środek do czyszczenia grilów z systemem ochrony metalu 

 silnie alkaliczny środek czyszczący do spryskiwania  

 rozpuszcza przypalone resztki organiczne takie jak tłuszcz i zwęglenia 

 przywiera również do prostopadłych powierzchni 

 działa zarówno na zimnych jak i gorących powierzchniach 

 Zapewnia higieniczną czystośd dzięki zawartości aktywnego chloru 

 Nanoszenie produktu przy pomocy rozpylacza 

 Przy regularnym stosowaniu ułatwia usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeo 

 

Obszar zastosowania 

Produkt przeznaczony do czyszczenia grilów, pieców i pieców konwekcyjnych. Usuwa samoczynnie 

zaschnięte, przypalone i zwęglone pozostałości po grillowaniu, pieczeniu i smażeniu.  

Sposób użycia i dozowanie 

Za pomocą rozpylacza nanieśd produkt na zimną lub ciepłą powierzchnię. Po oczyszczeniu dokładnie 

przemyd powierzchnię wodą; ewentualnie czynnośd powtórzyd. Nie podgrzewad powierzchni do 

grillowania i pieczenia, na które naniesiony jest produkt. W przypadku wystąpienia dużych ilości 

zaschniętych pozostałości zastosowad dłuższy czas działania produktu. Przy regularnym stosowaniu 

produktu ułatwia on usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeo 

Za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego stosowania produktu nie możemy ponosid 

odpowiedzialności.  

Dane techniczne 

Postad   żółtawa ciecz 
Zapach   charakterystyczny 
pH (koncentrat) 14 
gęstośd   1150 g/l 
lepkośd   niska lepkośd 
Data ważności:  w oryginalnym opakowaniu min. 1 rok  
 

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), fosforany (<5%), NTA i jego sole (<5%).  
 

Zastosowane w produkcie środki powierzchniwo czynne spełniają wymagania biodegradowalności 
zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004. 
Numer UN:   1814 



Grupa pakowania II 
Klasa  



Oznakowania: 
 

 

 

C 

ŻRĄCY 

   

 

Zawiera: wodorotlenek potasu (2-5%).  

R34 Powoduje oparzenia. 

S1/2  Przechowywad pod zamknięciem i chronid przed dziedmi. 
S23  Nie wdychad pary/rozpylonej cieczy.  
S26  Zanieczyszczone oczy przemyd natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąd porady  
  lekarza. 
S28  Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyd dużą ilością wody.  
S36/37/39 Nosid odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
  lub ochronę twarzy. 
S45  W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady 
  lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 
S51  Stosowad wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004/WE 

Zawiera:  niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), fosforany (<5%), NTA i jego sole  

 (<5%).  

 


