STOVE AND OVEN CLEANER
Voimakas, nopeatoiminen spray
liesille ja uuneille










Suositellaan keittiöille, ravintoloille, kahviloille, ruokailutiloille ja grilleille liesien ja
uunien yms. puhdistamiseen.
USDA hyväksyntä: tuotetta voidaan käyttää pintojen puhdistamiseen kaikissa
liittovaltioiden tarkastamissa lihan- ja siipikarjankäsittelylaitoksissa.
Tunkeutuu rasvan ja kiinnipalaneen noen läpi ja puhdistaa ne helposti.
Reagoi epäpuhtauksien kanssa muuttaen ne helposti veteen liukeneviksi
saippuoiksi.
Pysyy seinämissä, katoissa ja ritilöissä. Pysyy paikallaan mahdollistaen
pitkän vaikutus- ja puhdistusajan.
Ei tarvitse raapia eikä hangata. Epäpuhtaudet on helppoa poistaa
pyyhkimällä kostealla puhdistusliinalla tai –sienellä.
Ei vahingoita kohteissa käytettyjä yleisiä materiaaleja: lasia, kromia,
rautaa, ruostumatonta terästä tai emalia.
Voidaan käyttää korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOHTEET:

Stove and Oven Cleaner on nopeasti toimiva aerosolimuotoinen puhdistusaine grilleille, liesille, uuneille,
pinnoille, keitto- ja paistoastioille, huuvoille jne. Muuttaa epäpuhtaudet helposti veteen liukeneviksi
saippuoiksi, jotka on helppo poistaa.
Kaikkiin keittiöihin ravintoloissa, kahviloissa, ruokailutiloissa, grilleissä jne. Liesien, uunien, pintojen,
grillien, rasvakeittimien, huuvojen, patojen, pannujen jne. puhdistukseen.
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Lämmitä uuni n. +90 °C. Sammuta uuni. Jos uunissa on valo, sammuta se. Ei saa suihkuttaa
kytkimiin, valaisimiin tai muihin sähköliitäntöihin.
Ravista tölkkiä ennen käyttöä. Pidä töllkiä pystyssä, osoita nupin nuoli poispäin silmistä ja suihkuta
ohut, tasainen kerros uunin tai muun kohteen pintaan n. 25 cm etäisyydeltä.
Suihkuta tuotetta ensin uunin sivuille ja kattoon. Sen jälkeen käsittele muut pinnat huolellisesti.
Laita tölkin korkki takaisin paikalleen käytön jälkeen.
Anna aineen vaikuttaa 5 – 10 minuuttia. Pinttyneet kohdat saattavat vaatia pidemmän vaikutusajan.
Pyyhi pinnat puhtaiksi kostealla liinalla tai sienellä. Toista käsittely vaikeisiin kohteisiin tarpeen niin
vaatiessa. Huuhtele puhdistetut ritilät puhtaalla vedellä ja laita ne takaisin uuniin..
Kuumenna uunia 10 minuuttia käsittelyn jälkeen.
Pese kädet huolellisesti tuotteen käytön jälkeen.

OMINAISUUDET:

Tuote: emäksinen puhdistusaine, aerosoli
Sisältö: ± 665 ml (netto)
Varastointilämpötila:0 - 50 ° C
Säilyvyys: minimissään 1 vuosi
PAKKAUS: 24 x 800 ml
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