
 
 

                 
 
 
 

    
vodou řvodou řvodou řvodou ředitelnýeditelnýeditelnýeditelný, odmašťovací prostředek , odmašťovací prostředek , odmašťovací prostředek , odmašťovací prostředek pro potravinářské provozypro potravinářské provozypro potravinářské provozypro potravinářské provozy    

    
� určen pro stravovací a potravinářské provozyurčen pro stravovací a potravinářské provozyurčen pro stravovací a potravinářské provozyurčen pro stravovací a potravinářské provozy    
� vyhovujevyhovujevyhovujevyhovuje    podmínkám použití vpodmínkám použití vpodmínkám použití vpodmínkám použití v    systému HACsystému HACsystému HACsystému HACCPCPCPCP    
� odstraňuje mastné usazeniny, živočišné tukyodstraňuje mastné usazeniny, živočišné tukyodstraňuje mastné usazeniny, živočišné tukyodstraňuje mastné usazeniny, živočišné tuky    
� nehořlavýnehořlavýnehořlavýnehořlavý    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
FOODCLEANFOODCLEANFOODCLEANFOODCLEAN    je vodou ředitelný, odmašťovací prostředek určený pro potravinářské a stravovací 
provozy.  
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
FOODCLEANFOODCLEANFOODCLEANFOODCLEAN    je určen na ošetření všech typů povrchů v kuchyňských provozech, jídelnách, 
restauracích, výrobních potravinářských provozech, v pekárnách, provozech zpracovávajících 
maso, výrobnách lahůdek atd. Snadno proniká vrstvou mastných usazenin, živočišných tuků, které 
odstraníte z povrchu odsavačů par, pečících trub, fritéz, sporáků, konvektomatů, pekařských pecí i 
podlahových ploch a stěn.  
Použití FOODFOODFOODFOODCLECLECLECLEAAAANNNNu splňuje veškeré podmínky pro uplatnění v systému HACHACHACHACCPCPCPCP. 
Nevystavujte dlouhodobému kontaktu s hliníkem a jeho slitinami.  
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
FOODCLEANFOODCLEANFOODCLEANFOODCLEAN nanášejte ručně, postřikem, pomocí tlakového mytí nebo pěnového systému. Podle 
míry znečištění nechte působit, potom setřete hadrem nebo opláchněte vodou. Při použití na 
trouby, grily, pece naneste na povrch zahřátý na teplotu kolem 40-50°C. Pro ruční aplikace lze 
ředit až 1:10, pro strojové mytí poměr ředění až 1:50, pěnový systém 1:30.  
Při aplikaci nevdechujte případný aerosol a používejte rukavice.     
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu listu listu listu a na etiketě.a na etiketě.a na etiketě.a na etiketě.        
    

            TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:   Vzhled:  žlutá kapalina 
                            Hodnota pH:  < 11 
       Hustota:  1kg / l 

    
            BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  25l kanystr, 200l sud (obj. č. 135025, 135200)    

    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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