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“Kiilto Grease Foam”
Attaukotājs

Lietošanai gatavs putojošs attaukošanas līdzeklis. Manuālai tauku un piedegušu netīrumu likvidēšanai.
Pielietošanas sfēra

Manuālai tauku un piedegušu netīrumu likvidēšanai, piemēram, no cepeškrāsnīm, griliem, tauku
filtriem un tvaiku nosūcēja. Piemērots arī citām virsmām virtuvē, ja tās ir noturīgas pret stipri
sārmainām vielām.

Īpašības

Lietošanai gatavs putojošs attaukošanas līdzeklis. Izstrādājums ir lietošanai gatavs, iepildīts ērtā pudelē
ar izsmidzinātāju. Ar putu palīdzību izstrādājums pielīp arī pie vertikālām virsmām un tiek paildzināts
saskares laiks. Izstrādājumu var lietot uz siltām tērauda virsmām, < 70 °C. Izstrādājumu lietojot, tas
neizplatās kā kaitīgs aerosols, tādēļ tas nekairina elpošanas sistēmu.

Lietošanas
instrukcijas

Notīrīt visus netīrumus, kas atdalījušies. Vienmērīgi uzklāt uz tīrāmās virsmas, stingri līdz galam
nospiežot padeves mehānismu un vienlaikus pārvietojot pudeli vertikālā un horizontālā stāvoklī.
Ļaut putām 5–15 minūtes iedarboties uz virsmu atkarībā no virsmas netīrības pakāpes. Putas nedaudz
izlīdzinās uz vertikālām virsmām.
Ja nepieciešams, parīvēt vai paberzt vietas, kur ir īpaši noturīgi netīrumi.
Ar mitru tīrīšanas drāniņu noslaucīt netīrumus un taukus.
Noskalot ar lielu daudzumu tīra ūdens.

Svarīgi

Nav piemērots alumīnija, vieglmetāla un krāsotu virsmu tīrīšanai. Nav piemērots siltas emaljas u. c.
delikātu virsmu tīrīšanai. Pievērst uzmanību individuālās aizsardzības līdzekļiem, jo izstrādājums ir
stipri sārmains.

Sastāvs

Aktīvā viela

Iedarbība

Nejonu virsmaktīvās vielas

<5%

Mazina virsmas spraigumu, mīkstina un noņem
netīrumus.

Anjonu virsmaktīvās vielas

<5%

Mazina virsmas spraigumu un veicina daļiņu nogulšņu
likvidēšanu.

Amfotēriskās virsmaktīvās
vielas

<5%

Mazina virsmas spraigumu un veicina daļiņu nogulšņu
likvidēšanu.

Nātrija hidroksīds

<5%

Emulģē taukvielas, likvidē netīrumus un šķīdina cietinātāju
un proteīnus. Uztur tīrīšanai piemērotu pH līmeni.

Pārējais sastāvs

nejonu, anjonu, amfotērās virsmaktīvās vielas < 5 %, nātrija hidroksīds < 5 %

Produkta pH

14.0 stipri sārmains

Uzglabāšana

Glabāt sausā vietā, cieši noslēgtā iepakojumā. Glabāšanas ilgums: trīs gadi no izgatavošanas datuma.
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Izskats un smarža

Caurspīdīgs šķidrums.

Ražošanas valsts

SOMIJA

Lietotāja un vides
drošība

Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās notekūdeņu attīrīšanas sistēmā. Pārējie izejmateriāli ir videi
nekaitīgi. Tukšas, izskalotas tvertnes var pārstrādāt vai izmantot enerģijas ražošanā. Transportēšanai
paredzētais iepakojums ir izgatavots no pārstrādājama, nebalināta gofrētā kartona.

Iepakojuma lielums/ Pārdošanas vienība Produkta kods
Produkta kods

6 x 750 ml

Papildus informācija

63077

Svītru kods

6417964630770

Svītru kods
pārdošanas vienībai
6417964484090

Aktuālā informācija par produktu, jautājumi un papildus informācija mājas lapā www.kiiltoclean.com/lv
vai rakstot uz e-pastu info.lv@kiilto.com.
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