
INSTRUKCJA STOSOWANIA 1.  Przeczytaj szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania produktu, 
zamieszczone w planie higieny oraz  
na etykiecie.

2.  Podczas stosowania produktu nosić 
odpowiednią odzież ochronną.

3.  Wyszoruj powierzchnię by usunąć 
większe zabrudzenia i tłuste plamy. 
Zanurz naczynia, umyj i pozostaw do 
namoczenia. W zależności od rodzaju 
mytego przedmiotu użyj gąbki  
lub szczotki.

4.  Wyjmij naczynia z roztworu i spłukaj 
czystą, ciepłą wodą. Pozostaw  
do wyschnięcia.

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Zamiast mycia w bieżącej wodzie należy 
zanurzyć naczynia w zbiorniku z roztworem. 
Dzięki  temu zwiększa się efektywność 
oraz zmniejsza zużycie wody i energii 
wykorzystanej w procesie mycia.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze  
od 0°C do 40°C wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE HANDLOWE
2 x 5 l
6 x 1 l 

KOD PRODUKTU
9031660
9030110

Assert Lemon

ŚRODEK DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ
Assert Lemon to skoncentrowany, wysoce pieniący środek do ręcznego mycia naczyń o świeżym, 
cytrusowym zapachu. Jest doskonały do mycia zastawy stołowej, garnków, patelni, szkła 
i innych elementów wyposażenia kuchennego. Dzięki łagodnej formule i specjalnej kombinacji 
składników powierzchniowo czynnych z łatwością emulguje tłuszcz i brud. Assert Lemon  
jest łatwy do spłukania, pozostawia lśniąco czystą, wolną od zabrudzeń powierzchnię.

Zastosowanie: ręczne mycie naczyń, sprzętu kuchennego i powierzchni lakierowanych, 
porcelanowych, szklanych, aluminiowych, plastikowych czy ze stali nierdzewnej. Przeznaczony 
do stosowania w profesjonalnych kuchniach, stołówkach, restauracjach szybkiej obsługi, 
piekarniach, sklepach i stoiskach mięsnych.

n CZYstOŚć – dzięki właściwościom odtłuszczającym gwarantuje lśniące rezultaty mycia.
n BEZpIECZEŃstWO – uniwersalny środek, nie niszczy czyszczonych powierzchni.
n WYDAjNOŚć – łatwy do spłukiwania.

pROFEsjONALNE RĘCZNE MYCIE NACZYŃ
CZYstOŚć. BEZpIECZEŃstWO. WYDAjNOŚć.
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