
Absorbit

PROSZEK O SILNYM DZIAŁANIU 
MYJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCYM
Absorbit to proszek o silnym działaniu odtłuszczająco-czyszczącym przeznaczony do 
gruntownego czyszczenia. Silnie działający, zasadowy odczyn bez wysiłku usuwa wszelki 
tłuszcz. Czyści gruntownie frytownice, wydłużając przydatność oleju oraz pozwalając na lepsze 
wykorzystanie sprzętu. Zawiera substancje chroniące metale.
Zastosowanie: 
Mycie i odtłuszczanie frytownic, blach piekarniczych, filtrów i wyciągów kuchennych oraz innego 
wyposażenia kuchni, a także podłóg i ścian.
n  CZyStość - niezwykle wydajna formuła usuwająca tłuszcz.
n  BeZpieCZeńStwo - forma proszku gwarantuje bezpieczne i łatwe stosowanie.
n  wydajność - ekonomiczny w użyciu dzięki wysoce skoncentrowanej formule oraz 

praktycznemu opakowaniu.

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KUCHENNYCH
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.

inStrukCja StoSowania 1.  przeczytaj szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania zamieszczone 
w planie higieny i na etykiecie produktu.

2.  podczas stosowania produktu noś 
odpowiednią odzież ochronną. 

CZySZCZenie FrytowniC
3a.  wylej zużyty olej. przygotuj roztwór  

20-30 g /1 litr ciepłej wody (w zależności 
od stopnia zabrudzenia).

3b.  wlej roztwór do frytkownicy, podgrzej  
do 90°C pozostaw na 20 minut.

3c.  wylej roztwór czyszczący do kubła, a po 
ostudzeniu do ścieku. Spłukaj czyszczoną 
powierzchnię ciepłą wodą.

CZySZCZenie FiLtrÓw/ wyCiĄGÓw 
kuCHennyCH / BLaCH piekarniCZyCH
4a.  przygotuj roztwór 20 g /1 litr ciepłej wody 

(w zależności od stopnia zabrudzenia).
4b.  umieść przedmioty przeznaczone do 

mycia w zlewie lub innym naczyniu, zalej 
roztworem i uzupełnij gorącą wodą. 
pozostaw do namoczenia na 10-20 minut.

4c.  wylej roztwór czyszczący i spłucz 
powierzchnię czystą wodą.

CZySZCZenie podŁÓG
5a.  przygotuj roztwór 6g/1 litr wody. 
5b.  przetrzyj powierzchnię.
5c.  dokładnie spłucz czystą wodą.

uwaGi SpeCjaLne / inForMaCje
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

inForMaCje o BeZpieCZeńStwie
dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.

warunki prZeCHowywania
przechowywać w temperaturze od 10°C  
do 40°C wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.

opakowanie HandLowe
6 x 2,2 kg
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