TECHNISCHE FICHE

KRACHTIGE OVEN- EN GRILLREINIGER
Snelle werking.
Veilig en zuiver resultaat.
Biologisch afbreekbaar.

Technische Eigenschappen
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Samenstelling: o.a. kaliumhydroxide.
Voorkomen bij +20°C: vloeibaar.
Geur: kenmerkend.
Kleur: transparant.
pH-waarde: 13,9.
Relatieve dichtheid bij +20°C: 1,1450 kg/l.
Dampspanning bij 20°C (hPa): 13,32.
Smeltpunt: 0°C.
Kookpunt: +100°C.
Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar.
Vluchtige organische stoffen: geen.
Houdbaarheid: 36 maanden, op een droge, koele,
vorstvrije en geventileerde plaats.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de
veiligheidsfiche te raadplegen.

Ovencleaner FS is een snelwerkende reiniger voor bakinstallaties en
materiaal in keuken en grootkeuken. Ovencleaner FS is bruikbaar om
volgens de voorgeschreven technieken en voorschriften te reinigen
conform de HACCP normen.
Toepassingen
Verwijderen van ingebakken vervuiling zoals vetten en eiwitten in
ovens, op bakplaten, ovenschotels en grills. Ook ideaal voor
barbecues, gasbarbecues en smokers (locomotiefbarbecues).

Verpakking
Ovencleaner FS - bus 5L

482550000

Gebruik
• Optimale werking in oven op 70°C.
• Hardnekkige vervuiling: puur vernevelen, 10 min. laten inwerken en activeren met borstel. Indien nodig de behandeling
herhalen.
• Normale vervuiling: 1 deel Ovencleaner FS op 10 delen warm water.
• Dompelbad: 1 deel Ovencleaner FS op 20 delen warm water. 10 min onderdompelen.
• Stomer: doseren naargelang vervuiling en innevelen.
• Altijd naspoelen met zuiver water.
• Toepasbaar met een hogedrukreiniger. Niet gebruiken op aluminium en aluminiumlegeringen.
Biologisch afbreekbaar volgens EN 648/2004.
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Ovencleaner FS
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