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Podatkovni list izdelka

Wetrok Polex
Za vzdrževalno čiščenje kuhinje
Prednosti za vas:
Učinkovito čistilo.
Za odstranjevanje živalskih in rastlinskih maščob/olj.
Uporaba:
Za ročno čiščenje pralnih in na baze odpornih površin in naprav
(štedilnikov, pečic, rešetk ipd.).
Za talno čiščenje obratov za obdelavo hrane (kuhinje, restavracije,
industrijski in proizvodni obrati).
Koristen podatek:
Delovne naprave ter rezervoar in napeljave naprav za sesanje
s krtačenjem po uporabi sperite s čisto vodo.
Lastnosti:
se ne peni
rahlo alkalno
ni odišavljeno
pH-vrednost koncentrata:

Priporočeni odmerki (v hladno vodo):
Za vzdrževalno čiščenje
0,05 l–0,1 l na 10 l
Vmesno čiščenje
0,2 l–0,4 l na 10 l

Pomembne sestavine:
tenzidi, milo, vezivo, konzervirna sredstva
Shranjevanje/rok trajanja:
Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro
prezračenem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo.
Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.
Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.
Priporočeni načini uporabe:
Mokro brisanje (ročno)

Na umazane površine nanesite raztopino čistila oz. jih prepojite.
Površino obdelajte z ustreznim ročnim pripomočkom za čiščenje/s krtačo.
Umazano vodo odstranite s krpo. Delovno površino po potrebi osušite
s čisto krpo. Očiščeno površino sperite s hladno čisto vodo in po potrebi
osušite.
Mokro brisanje (ročno)

S talnih površin obrišite prah ali jih posesajte. Talni čistilec z držalom
napojite z raztopino čistila, dobro ožemite in pomijte talno oblogo.
Sesanje s krtačenjem

Raztopino s čistilom nalijte v rezervoar za svežo vodo. Odstranite
posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte.
Talno oblogo temeljito zdrgnite in posesajte z napravo za sesanje s krtačenjem
in ustreznim nastavkom/krtačo.
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