TECHNISCHE
INFORMATIE
GRILLREINIGER
GRANIT S
Art.nr./Item no. 02964/600.789 2 x 1 liter-fles incl. spraypistool
• grillreiniger met metaalbescherming
• sterk alkalisch, spraybaar reinigingsmiddel
• intensieve losweekkracht voor ingebrand organisch materiaal
zoals vetresten en verkoolde resten
• doeltreffend op koude en warme oppervlakken
• hecht ook aan verticale oppervlakken
• verwerking met het sproeipistool
• bij regelmatig gebruik wordt het verwijderen van de resten
eenvoudiger

TOEPASSINGSGEBIED:
Voor de reiniging van grill-, bak- en heteluchtovens. Verwijdert actief aangekoekte, aangebrande en verkoolde grill-, braad- en bakresten.
GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING:
Het product onverdund met het spraypistool op het koude of warme oppervlak aanbrengen.
Enige tijd laten inwerken en grondig met water naspoelen, eventueel de behandeling herhalen. Na het aanbrengen van het reinigingsproduct de braad- en grilloppervlakken niet extra
opwarmen. Bij zeer sterk aangekoekte resten een langere inwerktijd aanhouden. Bij regelmatig gebruik wordt het verwijderen van resten eenvoudiger.
Voor onjuist gebruik en de daaruit voortvloeiende schade kan geen aansprakelijkheid worden
aanvaard.
KLEEN PURGATIS GmbH

TECHNISCHE GEGEVENS:
Uiterlijk: ............................................. geelachtige vloeistof
Geur: ................................................. productspecifiek
Viscositeit: ......................................... dunvloeibaar
Dichtheid: ......................................... 1150 g/l
pH-waarde in het concentraat: ... 14
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BESTANDDELEN:
Minder dan 5 %: ............................... niet-ionische tensiden, fosfaten, NTA
Gis-code: ................................................GG 0
Houdbaarheid: . ....................................in de originele verpakking minstens 1 jaar
De tensiden in dit preparaat voldoen aan de voorwaarden voor biologische afbreekbaarheid
die in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia zijn vastgelegd.

www.kleen-purgatis.de

ETIKETTERING:
BEVAT 2–5 % KALIUMHYDROXIDE
WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:
R 34:
Veroorzaakt brandwonden.
S 1/2:
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S 23:
Spuitnevel niet inademen.
S 26: 	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen
en deskundig medisch advies inwinnen.
S 28:
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
S 36/37/39:	Draag bij het werken met het product geschikte beschermende kleding,
handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
S 45: 	Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

S 51:

raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

TRANSPORT: VN-nummer: 1814 / Technische naam: kaliumhydroxideoplossing
Klasse: 8 / Verpakkingsgroep: II / ADR

Schutweg 20
8243 PC Lelystad
Telefoon: +31 (0) 320-28 12 31
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C – bijtend
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