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Περιγραφή

Το προϊόν Freezer Cleaner περιέχει ειδική φόρµουλα που επιτρέπει τον καθαρισµό των περιοχών κατάψυξης 
χωρίς να χρειάζονται απόψυξη. Η χηµική φόρµουλα είναι αρκετά δραστική για να διαλύει επίµονα κατακάθια 
σε µικρό χρονικό διάστηµα και ενεργεί αποτελεσµατικά ακόµα και στους -30°C. Με αυτό τον τρόπο µειώνεται 
η συχνότητα καθαρισµού και οι περιοχές κατάψυξης παραµένουν καθαρές. Ο καθαρισµός των περιοχών 
κατάψυξης µπορεί να αποτελέσει µέρος του κύκλου καθαρισµού και να περιληφθεί στις διαδικασίες του 
HACCP. Το προϊόν Freezer Cleaner δεν περιέχει εύφλεκτη αλκοόλη µε αποτέλεσµα να είναι εφικτή η εργασία 
µε ηλεκτρικά µηχανήµατα.  

Χρησιµοποιείται σε όλες τις επιφάνειες που είναι κατάλληλες για καθάρισµα.
1. Αποµακρύνετε τα µη συσκευασµένα τρόφιµα.
2. Μη διαλύετε ή αναµιγνύετε µε άλλο προϊόν.
3. Αποµακρύνετε τα πυκνά στρώµατα πάγου µε αλάτι και / ή µε µηχανή.
4. Εφαρµόστε το προϊόν απευθείας στα πατώµατα, τοίχους και στα ράφια.
5. Αφήστε να µουλιάσει για 10-20 λεπτά, ανάλογα µε την ποσότητα του ρύπου και του πάγου.
(Επίµονοι ρύποι ή κατακάθια πάγου χρειάζονται περισσότερο χρόνο για µούλιασµα για την πλήρη 
αποµάκρυνση τους.)
6. Για τις επιφάνειες που δεν είναι λείες, σκουπίστε την περιοχή µε ένα σκληρό σφουγγάρι ή µε αυτόµατη 
µηχανή τριψίµατος σε συνδυασµό µε ένα σκληρό σφουγγάρι. Αυτό είναι απαραίτητο για να διαλυθούν τα 
επίµονα κατακάθια. Μην χρησηµοποιήσετε σκληρά σφουγγάρια σε ανοξείδωτες, αλουµινένιες, βαµµένες ή σε 
πλαστικές επιφάνειες.
7. Στεγνώστε την περιοχή µε έναν υαλοκαθαριστήρα για να αποµακρύνετε τους διαλυµένους ρύπους.
8. Σκουπίστε την περιοχή, εάν είναι απαραίτητο, µε ένα καθαρό στεγνό πανί για να αποµακρύνετε τα διάφορα 
υπολείµµατα και βοηθήστε στο στέγνωµα.
9. Για την απορρόφηση των υγρών µπορεί να χρησηµοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα.
       

Οδηγία χρήσεως

Μην αναµιγνύετε ή διαλύετε µε άλλο προϊόν.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας συµβουλευθείτε την ετικέτα και το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας του 
προϊόντος!  

Υγεία +Ασφάλεια

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως
R41  Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών
R50  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς

Φράσεις κινδύνου

26/9/2008Ιανουάριος 2008



Περιγραφή Προϊόντος

Ecolab A.E.
Ecolab A.E.
Fleming 15
151 23 Marousi  Athens
210-6873742

Copyright © Ecolab 2001

pH

    Freezer Cleaner

10,4

αδιάλυτο

Φράσεις ασφαλείας

S2   Μακριά από παιδιά
S16  Μακριά από πηγές ανάφλεξης-Απαγορεύεται το κάπνισµα

26/9/2008Ιανουάριος 2008


