OBS: Følgende tekst er
maskinoversat. Intet ansvar for
fejl!

Vebatec Ofen + Grill
Reiniger
Koncentrat - kan fortyndes med vand
•

•
•
•
•

At fjerne: Olie, fedt, rester, også i
den indbrændte tilstand og meget
mere.
Biologisk nedbrydeligt i henhold til
EF-direktiver
Vandopløselig u. fosfatfri
Fremragende vedhæftning når
Brug i vanskelige situationer
Ild og. eksplosionssikker

BESKRIVELSE:
VEBATEC - OVN + GRILL CLEANER er
en meget effektiv, vandbaseret, stærkt
koncentreret Rengøringskoncentrat med
overfladeaktive stoffer, der reducerer
overfladespænding og derved fjerner
snavs fra Fjern rengøringsoverflader.
Produktet fås som koncentrat før og kan
fortyndes med vand, fjerner effektivt olie,
fedt, Madrester og proteinforurening og
meget mere. Den stærkeste VEBATEC OVEN + GRILL REINIGER udfolder sin
virkning som Koncentrere. Med stigende
fortynding falder viskositeten og
effektivitet efter.
ANSØGNING:
Ovn, emhætter, keramisk kogeplade,
Glasoverflader, grill, porcelæn, gryder,
pander osv.
FORARBEJDNING:
VEBATEC - RENGØRING FOR OVN +
GRILL bør anvendes koncentreret for at
opnå den største effekt at opnå. En
fortynding af rengøringsmidlet med vand

i Blandingsforhold op til 1:40 er mulig,
den gelignende Rengøringsmiddelens
konsistens og effektiviteten fjernes øget
vandtilsætning.
I henhold til eksponeringstiden, der
afhænger af type, styrke og alder
forureningen sættes op, kan snavs
simpelthen komme med det Skylles af
med vand. Til meget kraftig tilsmudsning
letter brugen af en pensel eller lignende
Fjernelse af løsnet snavs.
I tilfælde af aluminium- og
zinkbelægninger bør udtyndingen ikke
anvendes under 1:30 til 1:40, ellers
aluminium og Zinkbelægninger kan
fjernes. Ved behandling med
Håndsprøjteflaske kommer ind i
VEBATEC - OVN + GRILL CLEANER,
når sprøjtedysen næsten er lukket, og
Sprayhoved som skum og kan derfor
optimalt hold dig til svært tilgængelige
steder, f.eks. Emhætter, overhead, for at
være effektive der at udfolde sig i lang
tid. Jo længere sprøjtehovedet åbnes,
VEBATEC - OVEN + GRILL CLEANER
er jo mere flydende ud. Inden du bruger
rengøringsmidlet, skal materialets
kompatibilitet Overflade med VEBATEC
- OVN + GRILL RENGØRER testning.
Skyl med rent vand efter rengøring.
Optimal vedhæftning: VEBATEC RENGØRING FOR OVN + GRILL
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indeholder specielle fortykningsmidler
baseret på polysaccharider, som sikrer
god vedhæftning af produktet til lodrette
overflader selv overhead. På grund af
den lange vedhæftningstid f.eks. på syv
eller lignende overflader, selv i
vanskelige situationer, de aktive
ingredienser i rengøringsmidlet kan
udvikle sig optimalt.

mangfoldigheden er ikke alt muligt
Materielle kombinationer u. konstruktive
forhold kontrolleret vilje. Vi beder derfor
om, at vores produkter er egnede til den
tilsigtede anvendelse i sig selv Kontroller
selv ansvaret. Produktansvaret forbliver i
fuldt ud deres gyldighed.

Brugervenlig: VEBATEC RENGØRING FOR OVN + GRILL er
brand- og eksplosionssikker. Denne
vandbaserede Rengøringsmiddel er ikke
i henhold til den tyske kemikalielov
underlagt erklæring.
Ingrediensoplysninger i henhold til EGVO 648/2004: DE 5 - 15% anioniske
overfladeaktive stoffer, mindre end 5%
alfa-carbonhydrider
Miljøvenligt: VEBATEC - OVN + GRILL
CLEANER er fosfatfri. De
overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i
rengøringsmidlet, er biologisk
nedbrydeligt iht. EF-direktiver.
Kortvarig
korrosionsbeskyttelse: VEBATEC OVN + GRILL REINIGER fjerner ikke
kun alt hurtigt og effektivt Snavs, men
beskytter overfladerne som Cleaner
indeholder en korrosionshæmmer, der
har en midlertidig beskyttelse mod
korrosion garanteret.
LEVERINGSFORM:
10 liters dåse, Plastflasker på 1 liter Inkl.
Sprøjtedyse.
BEMÆRK:
Vores tekniske
anvendelsesanbefalinger, vi baserede
på vores erfaring efter vores bedste
overbevisning er ikke-bindende og
udgør ikke et kontraktligt grundlag
Retlige forhold og ingen sekundære
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af
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