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Kiilto Grease Foam
Rasvaeemaldusaine

Kasutusvalmis puhastusvaht rasvapõhise ja kõrbenud mustuse käsitsi eemaldamiseks.
Rakendused

Rasvasepõhise ja kõrbenud mustuse käsitsi eemaldamiseks ahjudelt, grillidelt, rasvafiltritelt ja
õhupuhastitelt. Sobib ka muude köögipindade puhastamiseks, mis taluvad tugevalt leelisi aineid.

Tooteomadused

Toode on kasutusvalmis käepärases pihustis. Tänu vahule kinnitub toode ka vertikaalpindadele ja
pikendab toote toimimisaega pinnal. Toodet võib kanda ka soojadele teraspindadele temperatuuril <
70 °C. Toode ei erita kasutades kahjulikke aerosoole ega ärrita hindamisteid.

Kasutusjuhend

Eemaldage lahtine mustus. Kandke toode puhastatavale pinnale, vajutades pump aeglaselt täielikul alla
ning liigutades pudelit samal ajal vertikaal- ja horisontaalsuunaliselt.
Laske vahul 5–15 minutit pinnal toimida, sõltuvalt pinna mustuse astmest. Vaht vajub vertikaalsetel
pindadel veidi laiali.
Vajadusel küürige või harjake kinnitunud mustust.
Kasutage mustuse eemaldamiseks puhast niisutatud lappi. Loputada puhta veega.

Märkus

Ei sobib alumiinium-, kergmetallist ega värvitud pindadele. Ei sobi soojade emailitud pindade ega
muude tundlike pindade puhastamiseks. Veenduge, et kasutaksite sobivaid isikukaitsevahendeid, sest
toode on tugevalt leeliseline.

Koostis

Toimeaine

Toime

Mitteioonsed pindaktiivsed
ained

<5%

Alandab pindpinevust, pehmendab ja eemaldab mustust.

Anioonsed pindaktiivsed
ained

<5%

Alandab pindpinevust ja tõhustab pinnale kogunenud
osakeste eemaldamist.

Amfoteersed pindaktiivsed
ained

<5%

Alandab pindpinevust ja tõhustab pinnale kogunenud
osakeste eemaldamist.

Naatriumhüdroksiid

<5%

Emulgeerib tõhusalt toidurasvasid, lagundab tärkliselist ja
valgulist mustust. Hoiab pH taseme pesemise seisukohalt
soodsana.

Muu koostis

mitteioonsed, anioonsed, amfoteernsed pindaktiivsea ained 5%, naatriumhüdroksiid < 5%

Toote pH

14.0 Tugevalt leeliseline

Säilitamine

Säilitada tihedalt suletuna, kuivas ruumis.
Kõlblikkusaeg kolm aastat alates tootmiskuupäevast.
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Välimus ja lõhn

Läbipaistev vedelik.

Tootjariik

SOOME

Kasutamise ja
keskkonna ohutus

Pindaktiivsed ained biolagunevad heitvee puhastamise käigus. Teised koostisosad on
keskkonnahoidlikud. Tühje ja loputatud pakendeid saab kasutada kas materjalide või energia
tootmiseks. Transportimiseks kasutatud pakendid on valmistatud pruunist ringlussevõetavast
lainepapist.

Pakendi
suurus/Tootekood

Müügiühik
6 x 750 ml

Lisateave

Product Code
63077

GTIN
6417964630770

GTIN (müügiühik)
6417964484090

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiiltoclean.com/ee või saatke e-kiri
info.ee@kiilto.com.

KiiltoClean Oy | PL/PO Box 157, FI-20101 Turku, Finland, Puh./Tel. +358 (0)207710400 | www.kiiltoclean.com
Maaletooja: KiiltoClean OÜ, Visase 5, 11415 Tallinn, Estonia Tel. +372 654 6650, e-mail: info.kiiltoclean.ee@kiilto.com | www.kiiltoclean.com/ee

