INFORMACJA TECHNICZNA

Gruntowne czyszczenie grilli, piekarników
i frytkownic
OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE
SP 180 przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia:
● grilli,
● pieców konwekcyjnych,
● piekarników,
● frytkownic i innego typu urządzeń, pracujących w wysokich temperaturach.
● armaturę kuchenną (krany, zlewozmywaki itp.).
Znakomicie penetruje grube warstwy przypalenizny i tłuszczu umożliwiając ich odspojenie od podłoża.
Podwyższona temperatura , przyśpiesza proces czyszczenia.
Uwaga! Nie nadaje się do stosowania na powierzchnie wrażliwe na alkalia, miedziane, mosiężne, aluminiowe,
ocynkowane itp.

SPOSÓB UŻYCIA
Nanieść stężony SP 180 przy pomocy spryskiwacza na powierzchnie piekarników, grilli itp. i pozostawić na powierzchni
na 10 - 30 minut, w zależności od stopnia przypalenia tłuszczu. Następnie całość zebrać i spłukać ciepłą bieżącą wodą,
pozostałe resztki zabrudzeń usunąć mechanicznie, np. zeskrobując. Temperatura powierzchni i akcesoriów nie powinna
być wyższa niż 60°C. W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń proces powtórzyć.
W przypadku frytkownic spuścić olej i zamknąć zawór spustowy. Napełnić frytkownicę wodą nieco powyżej poziomu
oleju i ostrożnie wlać SP 180 w ilości 1 litra na 20 litrów wody (roztwór roboczy 5%). Drobne akcesoria, które mieszczą się
we frytkownicy można umieścić w kąpieli myjącej i wyczyścić razem z frytkownicą. Włączyć frytkownicę i podgrzewać
roztwór przez 20-30 min nie dopuszczając do wrzenia. Następnie wyłączyć frytkownicę, poczekać do ochłodzenia się
roztworu, otworzyć zawór i spuścić zużytą kąpiel myjącą. Całość starannie spłukać bieżącą wodą.
UWAGA! Przed ponownym napełnieniem olejem, frytkownicę należy starannie osuszyć. Nawet minimalna
zawartość wody w urządzeniu grozi pryskaniem gorącego oleju co może skutkować

PAKOWANIE
pojemność

ilość sztuk
w op. zbiorczym

ilość sztuk
na palecie

1L
5L

6
1

378
90

DANE TECHNICZNE
Wygląd..........................................................transparentna, brązowa ciecz
Zapach..........................................................charakterystyczny
Gęstość w 20°C [g/cm³].................................ok.1,15
pH.................................................................ok. 13,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Niebezpieczeństwo

Zawiera: Wodorotlenek sodu
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE
wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać.

pH 13

UN 1824, II, Kl.8
WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej,
w temperaturze od +5°C do +25°C
24 miesiące od daty produkcji.
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