Neodisher® GRILL
Reinigingsmiddel voor heteluchtovens, stoomautomaten en grillapparaten
Verwijdert:

Vet- en olieresten, zelfs wanneer deze aangebrand of verkoold zijn,
teer- en smeerresten

Gebruiksgebieden : Voor de grondreiniging van konvektautomaten en grillapparaten,
ovens en kookplaten in grootkeukens en bakkerijen, dampkappen in
roestvrij staal of gietijzer.

Neodisher® GRILL
Is een zeer intensief werkend speciaal reinigingsmiddel voor verwijdering van hardnekkige
etensresten die reeds aangezet, ingebrand of verkoold zijn, evenals olie of teer aan de binnenkant van bak- en kooktoestellen.
Het concentraat wordt ingesproeid of een verdunde oplossing over het koude of afgekoelde
oppervlak verspreiden. Daarna de oppervlakken verhitten tot 50 - 70°C.
Hogere temperaturen moeten vermeden worden omdat hierdoor de oplossing verdampt en
daardoor verkleuringen van het roestvrij staal kunnen optreden.
Na maximum 5 minuten inwerktijd opgeloste vuil afgeveegd en het gereinigde oppervlak
grondig afgespoeld.
Neodisher® Grill mag alleen gebruikt worden op roestvrij staal en gietijzer.
Voor gebruik op aluminium raden wij aan dit eerst te testen bij een zeer korte inwerktijd.
Eventueel kan hier Caraform® Floor Standard (voorheen Caraform®R) gebruikt worden.

DOSERING:
Voor de dagelijkse reiniging of lichte vervuiling :
Bij sterke vet- en vuilafzettingen

10 % = 100 ml/l water

:

concentraat

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
minder dan 5 % fosfaten, amphotere tensiden
verdere inhoudsstoffen : alkaliën
Soortelijk gewicht (20°C) : 1,3 gr/cm3
pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20°C) : 10 %
Viscositeit (concentraat 20°C) : < 50 mPas

13,9

Bewaring : Vorstvrij. Bij correcte bewaring 4 jaar houdbaar
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Neodisher® GRILL
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool C - etsend
Neodisher® GRILL bevat > 5 % vloeibaar kaliumhydroxide
Gevaaraanduiding
R35
Veroorzaakt ernstige verwondingen
Voorzorgsmaatregelen
S26
Bij contact met de ogen grondig spoelen en een arts raadplegen.
S27
Vervuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk verwijderen
S28
Bij contact met de huid onmiddellijk overvloedig afwassen
S37/39 Tijdens de manipulatie beschermende handschoenen en beschermbril of -masker dragen

ECOLOGISCHE INFORMATIE
Vrij van GMO’s (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten.
De oppervlakteactieve stof in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid
vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergenten.

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
323930
323947

Verpakkingsvorm
jerrycan
10 lit
karton 12 x 750 ml

Versie 01/05/2009 (vervangt alle vorige versies, zijnde Neogrill®)
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