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„Kiilto Drain Clean“
Biologinis kvapo šalinimas ir
tepalų dispergavimo priemonė

Kvapų šalinimas ir apsauga, kad riebalai neužkištų virtuvės vamzdynų.
Naudojimas

Biologinis riebalų išskaidymo ploviklis, skirtas naudoti virtuvėse, kepimo prietaisuose ir maisto
pramonėje. Kvapų šalinimas ir apsauga, kad riebalai neužkištų vamzdynų.

Produkto savybės

Produktą patogu naudoti net ir dozuojant rankiniu būdu. Koncentruotas junginys yra ekonomiškas ir
draugiškas aplinkai. Poveikis: pasiekia riebalų gaudykles, kurių tuštinimo laikotarpį galima prailginti.
Programuojama pompa leidžia dozuoti skystį tiesiai į riebalų gaudyklę.

Naudojimo
instrukcijos

Rankinis dozavimas virtuvių vamzdynuose:
naudoti pradedama nuo pagrindinio vamzdynų valymo. Išplaukite vamzdynus šiek tiek šarminiu
skysčiu ir gerai išskalaukite. Įprasti kieti nešvarumai kasdien pašalinami iš vamzdynų. Pradžioje
produktą dozuokite tris dienas kiekvieną dieną. Po to produktą dozuokite tris kartus per savaitę.
Dozuokite 200 ml į vamzdynus ir įpilkite 1 litrą drungno vandens darbo dienos pabaigoje.
Automatinis dozavimas riebalų gaudyklėse: 200–500 ml/d.
Dozuokite praėjus dviems valandoms po darbo. Gali būti reikalingos 500 ml arba didesnės dozės, jei
pagaminama daugiau nei 600 porcijų per dieną.

Pastaba

Sudėtis

Mikrobai nėra patogeniniai, todėl žmonėms jie negali sukelti infekcijų. Be to, mikrobai nėra
oportunistiniai (negali sukelti infekcijų silpnesnės sveikatos žmonėms). Mikrobai aptinkami natūraliai (I
klasė, EFB).
Sudėtinė dalis
Nejoniniai surfaktantai

Poveikis
<5%

Bakterijų sporos

Emulsifikuoja riebalus, kad būtų paveikti mikrobai.
Skaido riebalus į anglies dioksidą ir vandenį.

Produkto pH

8.0 neutralus

Laikymas

Laikykite sausai aukštesnėje nei +5 ⁰C temperatūroje. Naudojimo trukmė – 3 metai nuo pagaminimo
datos.

Išvaizda ir kvapas

Nepermatomas ir klampus skystis.

Gamybos šalis

PRANCŪZIJA

Naudotojo ir aplinkos Paviršinio aktyvumo medžiagos biologiškai suskaidomos valant nuotekas. Kitos žaliavos yra
sauga
ekologiškos. Tuščias, išskalautas talpyklas galima panaudoti kaip medžiagas arba kaip energiją.
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Pardavimų skyrius
1 x 25 l

Papildoma
informacija

Prekės kodas
63171

GTIN
6417964631715

Atnaujintą popierinės brošiūros versiją galite peržiūrėti internetinėje svetainėje www.kiiltoclean.com/lt
arba atsiųsti el. laišką mūsų klientų aptarnavimo skyriui adresu: info.kiiltoclean.lt@kiilto.com.
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