LIFT
Καθαριστικό για λίπη βαριάς χρήσης
Σύνθεση
Περιέχει
µίγµα
µεταπυριτικού
νατρίου,
επαµφοτερίζουσας επιφανειοδραστικής ουσίας,
ανιοντικής
επιφανειοδραστικής
ουσίας,
συµπλοκοποιητή,
διαλυτοποιητή
και
γλυκολαιθέρα.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:
∆ιαυγές υγρό
Οσµή:
Χαρακτηριστική
1,127
Ειδικό βάρος (20oC):
Χρώµα:
Ανοιχτό µπεζ
pH – χωρίς αραίωση:
13,3
pH – αραίωση 1:50:
11,5
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:
3 έτη

Περιγραφή

Συσκευασία

Ισχυρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης για µεγάλη γκάµα καθαριστικών
εφαρµογών σε κουζίνες, χώρους επεξεργασίας τροφίµων και σε γενικούς
κλάδους. Αφαιρεί τα λίπη και τις επίµονες βρωµιές από διάφορες σκληρές
επιφάνειες, όπως απορροφητήρες, φριτέζες, φούρνους, δάπεδα και τοίχους.

Συσκευασία: Κωδικός
παραγγελίας
5lt
A054E

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•

•
•
•
•

Αφαιρεί εύκολα τα λίπη, τα λάδια και τις επίµονες βρωµιές.
Πολύ ευέλικτο προϊόν, αποτελεσµατικό σε σκληρό, µαλακό, ζεστό ή κρύο
νερό.
Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις σκληρές, πλενόµενες επιφάνειες.
Χωρίς άρωµα. Ιδανικό για χρήση σε κουζίνες και χώρους επεξεργασίας
τροφίµων.
Αφαιρεί επίσης την έντονη βρωµιά σε µηχανολογικές και γενικές εφαρµογές.
Συµπυκνωµένη σύνθεση για µεγαλύτερη οικονοµία.
∆ιατίθεται σε σκεύασµα έτοιµο προς χρήση, σε µπουκάλι 750ml µε
ψεκαστήρα.

Τρόπος χρήσης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
∆ιαλύστε σε 1:250 µέρη νερού (20ml ανά 5lt)
1x ή 2 κουταλιές ανά 5lt.
Σφουγγαρίστε, σκουπίστε ή ψεκάστε την επιφάνεια.
ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ:
∆ιαλύστε σε 1:50 µέρη νερού (100ml ανά 5lt)
ή ½ καπάκι ανά 5lt.
3x
Σφουγγαρίστε, σκουπίστε ή ψεκάστε την επιφάνεια.
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΦΡΙΤΕΖΩΝ:
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποστραγγίξτε το λάδι και αφαιρέστε τα υπολείµµατα
λαδιού. Αραιώστε σε αναλογία 1:25 (400ml) (2 καπάκι) ανά 10lt κρύου νερού στη
φριτέζα. Βυθίστε το καλάθι και τα σκεύη στο διάλυµα και αφήστε τα να µουλιάσουν
όλο το βράδυ. Ξεβγάλετε µε καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν.

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ
Ο∆ΗΓΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ EVANS

Μέγεθος
παλέτας
120x5lt

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0207
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΓΧΚ.: 6194/1/2011

EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC
Brierley Road, Walton Summit, Preston, Lancashire, PR5 8AH, England
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