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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Ofen + Grill 
Reiniger 
Konsantre - su ile seyreltilebilir 

• Ayırmak: Sıvı yağ, yağ, kalanlar, 
ayrıca yanmış durumda ve çok 
daha fazlası. 

• Göre biyolojik olarak 
parçalanabilir EC direktifleri 

• Suda çözünür u. fosfat içermez 
• Ne zaman mükemmel yapışma 

Zor durumlarda kullanın 
• Ateş ve. patlamaya dayanıklı 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC - FIRIN + IZGARA 
TEMİZLEYİCİ oldukça etkili, su bazlı, 
yüksek konsantrasyonlu Yüzey gerilimini 
azaltan yüzey aktif maddelerle temizlik 
konsantresi Temizleme yüzeylerini 
çıkarın. Ürün konsantre olarak mevcuttur 
ve su ile seyreltilebilir, etkili bir şekilde 
yağı, yağı giderir, Yiyecek artıkları ve 
protein kontaminasyonu ve çok daha 
fazlası. En güçlü VEBATEC - FIRIN + 
IZGARA REINIGER, Yoğunlaşmak. 
Artan seyreltme ile viskozite azalır ve 
sonra etkinlik. 

UYGULAMA: 
Fırın, davlumbaz, seramik ocak, Cam 
yüzeyler, ızgaralar, tabaklar, tencere, 
tava vb. 

İŞLEME: 
VEBATEC - FIRIN + IZGARA 
TEMİZLEYİCİ en yüksek etkinliği elde 
etmek için konsantre bir şekilde 
kullanılmalıdır elde etmek üzere. 
Temizleyicinin içinde su ile seyreltilmesi 
1: 40'a kadar karışım oranı mümkündür, 

jel benzeri Temizleyicinin tutarlılığı ve 
etkinliği alır artan su ilavesi. 
Türüne, gücüne ve yaşına bağlı olan 
maruz kalma süresine göre kirlenme 
oluşur, kir kolayca gelebilir Su ile 
durulanır. Çok ağır kirler için fırça veya 
benzeri bir şeyin kullanımını kolaylaştırır 
Gevşemiş kirin uzaklaştırılması. 
Alüminyum ve çinko kaplamalarda 
inceltme kullanılmamalıdır. 1: 30-1: 40'ın 
altında, aksi takdirde alüminyum ve 
Çinko kaplamalar çıkarılabilir. İle işlerken 
El spreyi şişesi VEBATEC - FIRIN + 
IZGARA TEMİZLEYİCİ'ye girer, 
püskürtme memesi neredeyse 
kapandığında ve Köpük olarak 
püskürtme başlığı ve bu nedenle en 
uygun şekilde ulaşılması zor yerlere 
sadık kalın, ör. Etkisini orada yapmak 
için tepegöz davlumbazlar uzun süre 
ortaya çıkmak için. Sprey kafası ne 
kadar açılırsa, VEBATEC - FIRIN + 
IZGARA TEMİZLEYİCİ daha akışkan 
dışarı. Temizleyiciyi kullanmadan önce, 
VEBATEC - FIRIN + IZGARA 
TEMİZLEYİCİ ile yüzey test yapmak. 
Temizledikten sonra temiz su ile 
durulayın. 

Optimal yapışma: VEBATEC - FIRIN + 
IZGARA TEMİZLEYİCİ polisakkarit bazlı 
özel kıvam arttırıcılar içerir, ürünün dikey 
yüzeylere iyi yapışması, hatta havai. 
Uzun yapışma süresi nedeniyle Örneğin. 
Zor durumlarda bile yedi veya benzeri 
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yüzeylerde, temizleyicinin aktif 
bileşenleri optimum şekilde gelişebilir. 

Kullanıcı dostu: VEBATEC - FIRIN + 
IZGARA TEMİZLEYİCİ yangına ve 
patlamaya dayanıklıdır. Bu su bazlı 
Temizleyici, Alman Kimyasallar 
Yasasına göre değil beyana tabidir. 
Göre bileşen bilgisi EG-VO 648/2004: 
DE 5 -% 15 anyonik yüzey aktif 
maddeler, % 5'ten az alfa hidrokarbon 

Çevre dostu: VEBATEC - FIRIN + 
IZGARA TEMİZLEYİCİ fosfat içermez. 
Temizleyicide bulunan yüzey aktif 
maddeler biyolojik olarak parçalanabilir 
acc. EC direktifleri. 

Kısa süreli korozyon 
koruması: VEBATEC - FIRIN + IZGARA 
REINIGER yalnızca her şeyi hızlı ve 
etkili bir şekilde ortadan kaldırmakla 
kalmaz Kir, ancak yüzeyleri olduğu gibi 
korur. Temizleyici, bir korozyon önleyici 
içerir. garantili korozyona karşı geçici 
koruma. 

TESLİMAT FORMU: 
10 litrelik bidon, 1 litrelik plastik şişeler 
dahil. Sprey ağızlığı. 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
tecrübemizi bilgimizin en iyisine 
dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme 
kombinasyonları u. yapıcı koşullar 
kontrol edildi niyet. Bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakilere uygun 
olmasını rica ediyoruz: kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. Ürün sorumluluğu 
kalır tamamen geçerliliği. 
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