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Intensywny środek czyszczący do 
piekarników i urządzeń do grillo-
wania

Płynny koncentrat

Zastosowanie:

• Do manualnego czyszczenia urządzeń do grillo-
wania, piekarników, płyt grzewczych we wszystkich 
obszarach przetwórstwa żywności takich jak 
zakłady zbiorowego żywienia, zakłady przetwórstwa 
mięsa oraz piekarnie.

• Skutecznie usuwa przypalone osady tłuszczu 
 i pozostałości żywności. Usuwa nawet zwęglone 

osady z urządzeń do grillowania i smażenia.

• Odpowiedni do żeliwa, czarnej stali i stali nierdze-
wnej.

• Nie odpowiedni do aluminium, anodowanego 
aluminium oraz stopów metali lekkich.

Właściwości:

• Wysoko skoncentrowany.

• Łatwy do zastosowania na powierzchnie.

• Łatwo spłukiwalny. 

Użycie i dozowanie:

Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych 
w instrukcjach czyszczonych urządzeń.

W zależności od stopnia zabrudzenia nałożyć koncen-
trat lub roztwór roboczy na powierzchnie. Maksymalna 
temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 
70 °C. Należy unikać wyższych temperatur, szczegól-
nie powierzchni ze stali nierdzewnej, gdyż mogą 
pojawić się na nich przebarwienia.

Po maksymalnym czasie 5 min. (przy stali nierdzewnej 
maksymalnie 1 min.) dokładnie spłukać powierzchnie 
wodą zdatną do picia.

Przy uciążliwych zabrudzeniach należy powtórzyć 
czyszczenie, ewentualnie użyć metody szorowania.

Ogólne uwagi dot. użycia:

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych!

• Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania
produktu dostępne są odpowiednie środki tech-
niczne.

• Roztwory robocze produktu muszą być całkowicie 
spłukane wodą zdatną do picia.

• Nie mieszać z innymi produktami.

neodisher® grill

Małe osady: 10,0% 100 ml/l

Przypalone osady: koncentrat
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Dane techniczne:

Składniki:

Składniki według rozporządzenia nr 648/2004/WE 
dot. detergentów: <5% fosforany, amfoteryczne środki 
powierzchniowo czynne.

Magazynowanie:

Magazynować w temp. 0° – 30°C. Okres trwałości 
4 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się 
na opakowaniu w postaci ostatnich, czterech cyfr – 
miesiąc i ostatnie dwie cyfry roku; pierwsze sześć cyfr 
oznacza numer partii.

Rodzaj zagrożenia i zasady prawidłowego 
postępowania z mieszaniną niebezpieczną: 

Klasyfikacja i oznakowanie według Dyrektywy dot. 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych 1999/45/EC dla koncentratu:

Określenie niebezpieczeństwa: C - żrący 
Zawiera: wodorotlenek potasu

Rodzaj zagrożenia:
R 35   Powoduje poważne oparzenia

Prawidłowe postępowanie z mieszaniną:
S 23   Nie wdychać par / rozpylonej cieczy   

       produktu.
S 26    Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast 

dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 27    Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
S 28   Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć    

     dużą ilością wody. 
S 36/37/39  Nosić odpowiednią odzież ochronną,
            odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub  

      ochronę twarzy.
S 45    W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 

niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to 
możliwe, pokaż etykietę. 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, 
nie stanowi on zagrożenia.
Puste opakowanie należy usuwać opróżnione i zam- 
knięte. Resztki produktu usuwać według zaleceń 
zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki 
produktu znajdującej się na stronie www.drweigert.pl 
zakładka Pliki.

Powyższa informacja odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.
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Wartość pH: ok. 13,9 (10 ml/l) (w wodzie zdemine-
ralizowanej, 20°C) 

Lepkość: <50 mPas (koncentrat, 20°C)

Gęstość: 1,3 g/cm3 (20°C)

Opakowania Ilość

Kanister 10 l

Butelka 12 x 0,75 l


