
GRILL express

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.
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rd Ontveen en reinigen
van oppervlakken:
Kan gebruikt worden
voor warme ovens en
grills.

Ideaal om
vleespennen schoon
te maken.

Acejd: Laat het
product ongeveer 10
minuten inwerken,
nadien reinigen en
spoelen.

Spraymethode: Ook
geschikt voor gebruik
in het Tana Cleaning &
Hygiene Staon. 

Gebruik bij friteuses:
Vul de lege en
afgekoelde friteuse
met water en voeg
GRILL express
toe volgens de
vervuilingsgraad en
laat inwerken

Grondige reiniger voor grills en tradionele ovens
■ Grondige ontveer ■ Goede hechng ■ Zelfwerkend

Productprofiel
■ GRILL express verwijdert vuil en hardnekkige vet- en voedingsresten.
■ GRILL express verkrijgt opmale resultaten en werkt in op ingebrand vet.
■ GRILL express hee een goede hechng op vercale oppervlakken.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor manuele en automasche reiniging van alle soorten grills, heteluchtovens, conveceovens,

afzuigkappen, friteuses van roestvrij staal.
■ Volg de reinigingsinstruces en adviezen van de fabrikant.
■ Niet gebruiken op materialen met alkalische gevoeligheid en op aluminium of non-ferrometalen.
■ Om de contacjd te verkorten mogen oppervlakken verwarmd worden tot max. 70°C.
■ Grondig spoelen met schoon water

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informae, zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Arkelnr. 712727  10 x 750 mL
Arkelnr. 713329  2 x 5 L

pH-waarde 13

Uw vertrouwde partner

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V. | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


