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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

Vebatec Ofen + Grill 
Reiniger 
koncentrat - rozcieńczalny wodą 

• Do usunięcia: olej, tłuszcz, resztki 
jedzenia, również w stanie 
spalonym i wiele innych 

• Biodegradowalny zgodnie z 
Dyrektywy WE 

• Rozpuszczalny w wodzie i wolny 
od fosforanów 

• Doskonała przyczepność podczas 
Zastosowanie w trudnych 
sytuacjach 

• Odporność ogniowa i 
przeciwwybuchowa 

OPIS: 
VEBATEC - Piekarnik + GRILL 
CLEANER jest bardzo skuteczny, 
wodny, silnie skoncentrowany 
Koncentrat czyszczący ze środkami 
powierzchniowo czynnymi, które 
zmniejszają napięcie powierzchniowe i 
tym samym usuwają brud z 
czyszczonych powierzchni z powierzchni 
przeznaczonych do oczyszczenia. 
Produkt jest dostępny w postaci 
koncentratu i może być rozcieńczany 
wodą, skutecznie usuwa olej, tłuszcz i 
brud, Resztki żywności, plamy po białku 
i wiele więcej Najsilniejszy Efekt 
rozkłada się na VEBATEC - OFEN + 
GRILL REINIGER jako Skoncentruj się. 
Przy wzrastającym rozcieńczeniu, 
lepkość i skuteczność. 

ZASTOSOWANIE: 
Piekarnik, kaptury wyciągowe, płyta 
ceramiczna, Szklane powierzchnie, grill, 
naczynia, garnki, patelnie itp. 

PROCESOWANIE: 
VEBATEC - PIEKARNIK + 
URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA 
GRILLA powinny być stosowane w 
sposób skoncentrowany w celu 
osiągnięcia jak najsilniejszego działania 
do odbioru. Rozcieńczenie środka 
czyszczącego wodą w możliwy jest 
stosunek mieszania do 1:40, żelowy 
Konsystencja środka czyszczącego i 
jego skuteczność wzrasta wraz z 
zwiększenie dodatku wody. 
Po upływie czasu ekspozycji, który 
zależy od rodzaju, siły i wieku 
Zanieczyszczenia można po prostu 
usunąć za pomocą spłukać wodą. Do 
bardzo ciężkich zabrudzeń ułatwia 
korzystanie ze szczotki lub podobnego 
urządzenia, które Usuwanie luźnego 
zabrudzenia. 
W przypadku powłok aluminiowych i 
cynkowych rozcieńczalnik nie powinien 
być powinna być mniejsza niż 1:30 do 
1:40, w przeciwnym razie aluminium i 
powłoki cynkowe mogą być usuwane. 
Podczas przetwarzania z Ręczna 
butelka z aerozolem kopie VEBATEC - 
OFEN + GRILL REINIGER, gdy dysza 
rozpylająca jest prawie zamknięta, a 
głowica natryskowa, jako pianka i 
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dlatego może być optymalnie stosowana 
na trzymać się miejsc trudno 
dostępnych, np. okapy kuchenne, nad 
głową, w celu zwiększenia ich 
skuteczności aby rozłożyć się na dłuższy 
czas. Im dalej głowica natryskowa jest 
otwierana, bardziej płynny VEBATEC - 
Piekarnik + GRILL CLEANER Odjazd. 
Przed użyciem środka czyszczącego 
należy sprawdzić kompatybilność 
materiałową podłoże z VEBATEC - 
PIECE + GRILL CLEANER Test. Po 
oczyszczeniu spłukać czystą wodą. 

Optymalna przyczepność: VEBATEC - 
PIEKARNIK + URZĄDZENIE DO 
CZYSZCZENIA GRILLA zawiera 
specjalne środki zagęszczające na bazie 
polisacharydów, dobrą przyczepność 
produktu na powierzchniach pionowych, 
nawet nad głową. Ze względu na długi 
czas przylegania np. na ekranach lub 
podobnych powierzchniach, również w 
miejscach o ograniczonym dostępie, 
aktywne składniki środka czyszczącego 
mogą rozwijać się optymalnie. 

Przyjazny dla użytkownika: VEBATEC 
- PIEKARNIK + URZĄDZENIE DO 
CZYSZCZENIA GRILLA jest odporny na 
ogień i eksplozję. Ten 
wodorozcieńczalny Zgodnie z niemiecką 
ustawą o chemikaliach, środek 
czyszczący nie jest pod warunkiem 
złożenia deklaracji. 
Informacje o składnikach zgodnie z 
rozporządzeniem WE 648/2004: DE 5 - 
15% anionowych środków 
powierzchniowo czynnych, mniej niż 5% 
węglowodorów alifatycznych 

Przyjazny dla środowiska: VEBATEC - 
Piekarnik + GRILL CLEANER jest Bez 
fosforanów. Środkami powierzchniowo 
czynnymi zawartymi w środku 
czyszczącym są ulegające biodegradacji 
zgodnie z wytycznymi w sprawie EG. 

Krótkoterminowa ochrona 
antykorozyjna: VEBATEC - 
PIEKARNIK + GRILL REINIGER nie 
tylko szybko i skutecznie usuwa 
wszelkie ale chroni powierzchnie, 
ponieważ środek czyszczący zawiera 
inhibitor korozji, który posiada gwarancja 
tymczasowej ochrony przed korozją. 

FORMA DOSTAWY: 
Kanistry o pojemności 10 litrów, 
plastikowe butelki o pojemności 1 ltr. 
wraz z głowicą natryskową. 

UWAGA: 
Nasze techniczne zalecenia dotyczące 
zastosowań, które zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą i w oparciu o nasze 
doświadczenie są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
Badane kombinacje materiałów i warunki 
projektowe będzie. Dlatego też prosimy 
o sprawdzenie, czy nasze produkty są 
odpowiednie dla zamierzony cel w 
swoim własnym by samemu sprawdzić 
odpowiedzialność. Odpowiedzialność za 
produkt pozostaje w ich pełna ważność. 

 

http://www.vebatec.de/

