
 PASLANMAZ ÇELİK BAKIM SPREYİ   
 Metal yüzeyler için temizleyici 
bakım emülsiyonu. 

 Bakım yapan, temizleme etkili 
krem emülsiyon
• Kirleri, tozu ve bez izlerini ve ayrıca 

yağlı parmak izlerini giderir
• Dikey yüzeylerde kullanım mümkündür 

Art.-Nr. 0893 121    
Amb./Ad. 1 12

Kimyasal baz Medikal beyaz yağ Medikal beyaz yağ

Koku Karakteristik Karakteristik

Renk Beyaz Beyaz

pH-değeri 10,2 10,2

Biolojik çözünebilirlik Evet Evet

AOX içermez Evet Evet

Silikon içermez Evet Evet

Raf ömrü 24 ay 24 ay

Hacim 400 ml 400 ml

  Bilgi 
 Gıda işletmelerinde kullanım 
bakımından test edilmiştir. Gıda 
maddeleri ile doğrudan teması 
önlenmelidir. Kızgın yüzeyler üzerine 
veya doğrudan güneş ışığı altında 
uygulanmamalıdır.  

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında 
kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik 
değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

 PASLANMAZ ÇELİK BAKIM YAĞI    Metal yüzeylerde hızlı ve kolay 
bir şekilde parlak bir görüntü 
sağlar. 

 Hızlı ve kolay uygulama
• Hafi f kirleri, toz, bez izlerini ve yağlı 

parmak izlerini giderir

Bakım yapan ve koruyucu yağ
• Homojen parlaklıkta yüzeyler sağlar
• Su tutmayan koruyucu fi lm yüzeyin 

tekrar kirlenmesini önler

Gıda maddelerine yakın 
alanlarda kullanım bakımından 
test edilmiştir
Endüstriyel mutfaklar, kantinler, 
mezbahalar ve benzeri gıda 
işletmelerinde kullanılmaya uygundur. 

Art.-Nr. 0893 121 0  
Amb./Ad. 1 12

Kimyasal baz Alifatik hidrokarbonlar Alifatik hidrokarbonlar

Koku Karakteristik Karakteristik

Renk Gri Gri

AOX-içermez Evet Evet

Silikon içermez Evet Evet

Raf ömrü 24 ay 24 ay

Hacim 400 ml 400 ml

  Bilgi 
 Gıda maddelerine yakın alanlarda kullanım bakımından test edilmiştir. Gıda maddeleri ile doğrudan teması önlenmelidir. Kızgın 
yüzeyler üzerine veya doğrudan güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.  
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