
Ruuanlaittoalueiden ja rasvaisten pinto-
jen puhdistamiseen. Ympäristöystäväl-
linen ratkaisu, joka takaa erinomaisen 
lopputuloksen.

 

TURVATOIMENPITEET:

- Syövyttävä tuote: Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja.
- Vain ulkoinen käyttö: Ei saa niellä.
- Jäätyminen voi vahingoittaa tuotetta. 
- Silmäkontaktin sattuessa huuhtele pitkään runsaalla kylmällä 
vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.

OMINAISUUDET:

Väritön hajustettu neste
pH noin 12 (1 p-% käyttöliuos)
Ominaispaino 1.070
                         

GREEN'R --tuotevalikoima sisältää ympäristövaikutuksiltaan tutkittuja 
raaka-aineita. Tuotteilla saavutetaan erinomainen puhdistustulos 
ympäristövaikutukset minimoiden.
EU:n ympäristökukka –merkin *) saanut GREEN'R tuotesarja täyttää 
äärimmäisen tiukat ympäristövaatimukset, joihin kuuluvat puhdistus-
teho, aineen biohajoavuus, sekä pakkausmateriaalin kierrätettävyys. 
Ympäristöarvojen huomioiminen ammattisiivouksessa ja -puhdis-
tuksessa on nyt mahdollista käyttämällä GREEN'R -tuotesarjan 
tuotteita.

KÄYTTÖ:

GREEN’R DEGREASER on tehokas rasvanirrottaja valmiina 
käyttöliuoksena. Se on erinomainen ruuankäsittelyalueilla 
mukaan lukien uunit, keittimet, keittolevyt, vartaat. Se auttaa 
irrottamaan rasvapinttymät ja keitintahrat helposti.

GREEN’R DEGREASER on ekologinen kumppanisi vaikeita keittiö-
tahroja vastaan.

Koska GREEN’R DEGREASER on konsentroitu tuote, siitä voidaan 
laimentamalla tehdä liotusliuos rasvankeittimiä, paistovälineitä, 
uunipeltejä ym. varten.

GREEN’R DEGREASER on ympäristövaikutuksiltaan vähäinen mutta 
silti käytössä tehokkaampi kuin monet johtavat merkit.

Tutkittu ja testattu ruokavälineille ja –astioille, ruuankäsittelya-
lueille sekä ruuanvalmistuspinnoille.

KÄYTTÖOHJEET:

GREEN’R DEGREASER toimii parhaiten sumuttamalla suoraan käsitel-
tävälle pinnalle. Sumuta pinnalle 30 – 45° C ja anna vaikuttaa 15 - 30 
min. Voidaan käyttää myös kylmille pinnoille sekä laimennettuna 
rasvaisten välineiden liotusta varten.

PAKKAUS:

SA0032370      6 x 750 ml
SA0032380      2 x 5 L  
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Elintarvikepinnat

Tuoksu: sitruuna
Allergiatestattu synteettinen aromi

* Vain ammattikäyttöön
* Käyttöturvallisuustiedote saatavilla
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