
GREASE speed

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie wg
zastosowania i
twardości wody.
Przestrzegać
poniższych instrukcji.
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L Namaczanie wstępne:

Namaczać naczynia
przez 10-15 minut.
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rozpylaczem: Rozpylić
bezpośrednio lub na
odpowiednią tkaninę i
wytrzeć powierzchnię. 
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L Silne zabrudzenia:

Może być stosowany
w maszynach
czyszczących. 
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L Stosowanie ręczne:
Może być stosowany
na ciepłej powierzchni
piecy parowych i
grillów.

Wysokoskoncentrowany preparat usuwający tłuszcze
■ Wolny od subst. perfumujących ■ Szybkie działanie ■ Łatwe użycie

Profil produktu
■ GREASE speed jest łatwy w użyciu i szybko usuwa oleiste i tłuste zabrudzenia z wszystkich powierzchni odpornych na

działanie wody i alkaliów.
■ GREASE speed jest przyjemny w użyciu dzięki swojej recepturze, która nie zawiera barwników i substancji

perfumujących.
■ GREASE speed oszczędza czas dzięki możliwości zarówno manualnej jak i mechanicznej aplikacji.
■ Prócz wyjątkowych właściwości emulgujących tłuszcz i olej, szybka separacja w separatorze (Ö-Norm 5105).

Miejsce aplikacji
■ Nadaje się do zastosowania we wszystkich kantynach, stołówkach oraz w przemyśle spożywczym.
■ GREASE speed jest szczególnie przeznaczony do przemysłowych powierzchni kuchennych, restauracji, hoteli, kantyn i

cateringu.
■ Nadaje się do zastosowania w obszarach przetwórstwa żywności na stali szlachetnej, szkle, płytkach, kamieniu,

plasku, itp., a także na podłogach, grillu i kuchenkach, ścianach, licznikach, itp.
■ Nie nadaje się do użycia na aluminium, emalii i powierzchniach nieodpornych na działanie alkaliów.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 712697  10 x 1 L
Kod produktu 709686  1 x 10 L

Wartość pH 13

Zaufany partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


