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Gyorstisztító szatén vagy rozsdamentes acél felületekhez. Megtisztít minden típusú lemezt 

sárgaréz), miközben hosszan tartó fényt kölcsönöz a felületnek. Ideális az ételosztó pultok, hűtőszekrénye

mosogatógépek, mosogatók, felvonók 

is használható. Nem hagy csíkot vagy olajos maradványokat. Nincs szükség öblítésre. Alkalmas HACCP 

területen történő használatra.  
 

 HASZNÁLAT 
 

 

Permetezze a terméket  20-25 cm távolságból a felületre

öblítésre.  

Makacs zsíros szennyeződés esetén először tisztítsa meg a felületet zsírtalanítóval. 

Vízkő jelenléte esetén először tisztítsa meg a felületet vízkőoldóval. 
 

 HÍGÍTÁS 
 

 

Használatra kész. 
 

 TECHNIKAI ADATOK 
 

 

KÜLSŐ: Tiszta folyadék 

SZÍN: Színtelen  

ILLAT : Technikai  

COV: 4% 

 
PH Aktív anyag [%] 

4,0 ± 0,5 7 ± 0,7 

 
 
 

 
POLÍROZÓ TISZTÍTÓSZER ROZSDAMENTES 
ACÉL FELÜLETHEZ 

Kiváló polírozó hatás        

Gyorsan elpárolog 

Ideális rozsdamentes acél felületekhez

 

szatén vagy rozsdamentes acél felületekhez. Megtisztít minden típusú lemezt 

sárgaréz), miközben hosszan tartó fényt kölcsönöz a felületnek. Ideális az ételosztó pultok, hűtőszekrénye

 és pénztárgépek gyors tisztításához.  Függőleges felületek tisztítására 

. Nem hagy csíkot vagy olajos maradványokat. Nincs szükség öblítésre. Alkalmas HACCP 

távolságból a felületre és törölje le, míg teljesen megszárad. Nin

Makacs zsíros szennyeződés esetén először tisztítsa meg a felületet zsírtalanítóval. 

Vízkő jelenléte esetén először tisztítsa meg a felületet vízkőoldóval.  

Sűrűség 
(g/ml) 

Nyomás (bar) Viszkozitás 

1,008   

POLÍROZÓ TISZTÍTÓSZER ROZSDAMENTES 

         

deális rozsdamentes acél felületekhez 

szatén vagy rozsdamentes acél felületekhez. Megtisztít minden típusú lemezt (acél, öntöttvas, 

sárgaréz), miközben hosszan tartó fényt kölcsönöz a felületnek. Ideális az ételosztó pultok, hűtőszekrények, 

ors tisztításához.  Függőleges felületek tisztítására 

. Nem hagy csíkot vagy olajos maradványokat. Nincs szükség öblítésre. Alkalmas HACCP 

és törölje le, míg teljesen megszárad. Nincs szükség 

Makacs zsíros szennyeződés esetén először tisztítsa meg a felületet zsírtalanítóval.   

 (cP) Totál szárazanyag 
tartalom [%] 
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 MEGJEGYZÉS 
 

 

Használat előtt kérjük olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megjelölt védőfelszereléseket. 

A termék nem megfelelő használatából eredő kár

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. 

 
 CSOMAGOLÁS  

  
Kód 

 
Kiszerelés

 7140 ml 750 

 

Használat előtt kérjük olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megjelölt védőfelszereléseket. 

A termék nem megfelelő használatából eredő károkért nem vállalunk felelősséget

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. 

Kiszerelés 
 

Menny. 
 

12 

Használat előtt kérjük olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megjelölt védőfelszereléseket.  

nem vállalunk felelősséget. 

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.  

Raklap 

10x3=30 


