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Käyttövalmis vaahtoava rasvanpoistoaine rasvan ja kiinnipalaneen lian poistamiseen.

Käyttökohteet Rasvan ja kiinnipalaneen lian puhdistamiseen käsimenetelmin esimerkiksi uuneista, grilleistä,
rasvasuodattimista ja höyrykuvuista. Soveltuu myös käytettäväksi muihin keittiöin pintoihin, jotka
kestävät vahvasti emäksisiä aineita.

Tuoteominaisuudet Käyttövalmis vaahtoava rasvanpoistoaine. Tuote on valmis käytettäväksi kätevässä suihkepullossa.
Vaahdon ansioista tuote jää kiinni pystyillekin pinnoille ja puhdistusaineen kontaktiaika pitenee.
Tuotetta voidaan levittää lämpimille teräspinnoille, <70 °C. Tuote ei levity käytettäessä haitallisena
aerosolina, joten se ei ärsytä hengitysteitä.

Käyttö- ja
annostusohje

Puhdista irtolika. Levitä tuotetta puhdistettavalle alueelle painamalla vetokahvaa rauhallisesti pohjaan
asti, liikuttaen pulloa samalla vaaka- tai pystytasossa.
Anna vaahdon vaikuttaa 5-15 min riippuen pinttyneen lian määrästä. Vaahto tasaantuu hieman
pystypinnoilla.
Hankaa tai harjaa tarvittaessa vaikeasti likaantuneita alueita.
Poista irtolika ja rasva kostealla siivouspyyhkeellä.
Huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä.

Huomioitavaa Ei sovellu alumiini-, kevytmetalli- tai maalipintojen puhdistukseen. Ei sovellu myöskään lämpimien
emalipintojen tms. arkojen pintojen puhdistukseen. Muista henkilökohtainen suojaus, tuote on
vahvasti emäksinen.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä < 5 % Alentavat pintajännitystä, pehmentävät ja irrottavat likaa.

Anionisia tensidejä < 5 % Alentavat pintajännitystä ja tehostavat mm. hiukkaslian
irtoamista.

Amfoteerisiä tensidejä < 5 % Alentavat pintajännitystä ja tehostavat mm. hiukkaslian
irtoamista.

Natriumhydroksidia < 5 % Emulgoi rasvaa, irrottaa likaa ja hajottaa tärkkelystä ja
valkuaista. Pitää pH:n pesun kannalta edullisena.

Tuotteen pH 14.0 vahvasti emäksinen

Varastointi Säilytettävä kuivassa paikassa tiiviisti suljettuna. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä.

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas neste

Kiilto Grease Foam
Rasvanpoistoaine
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Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Tensidit ovat jätevedenpuhdistuksessa biologisesti nopeasti hajoavia. Muut raaka-aineet ovat
ympäristömyötäisiä. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana.
Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, ruskeaa aaltopahvia.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

6 x 750 ml 63077 6417964630770 6417964484090

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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