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PASLANMAZ ÇELÝK TEMÝZLEYÝCÝSÝ
Metal yüzeylerin ön temizliði için özel temizleme
sývýsý

Güçlü yað ve gres temizleme.

Avantajlarýnýz:
l Matkap ve kesme yaðý gibi mad-

delerden kaynaklanan kirlilikler,
toz ve diðer iþleme artýklarý iyice
temizlenir.

l Ýlave yenileme, temizlik ve bakým
için ideal bir hazýrlýk.

l Kullanýmý tasarrufludur.

Gýda maddelerine yakýn alanlarda
kullaným bakýmýndan test edilmiþtir.

Avantajýnýz:
l Endüstriyel mutfaklar, kantinler,

mezbahalar, gýda maddesi trans-
port iþletmeleri vs. gibi gýda mad-
desi iþleyen iþletmelerde rahatlýkla
kullanýlabilir.

Fosfat, organik çözücü ve aþýndýrýcý
maddeler içermez.

Avantajlarýnýz:
l Günlük yaþamda tehlike riskini

azaltýr.
l Çevreye olumsuz etkisi düþüktür.
l Yerel atýk su yönergeleri ile uyum-

ludur.
l Tehlikeli maddeler yönetmeliðine

göre tehlike sýnýfýna tabi deðildir.

Malzeme koruyucu özellikli.

Avantajýnýz:
l Boyalar, lastikler, contalar ve

plastikler tahriþ edilmez.

Biyolojik indirgenme oraný > %95.

Rengi ve kokusu nötrdür.

PH deðeri seyrelmemiþ: 9,0–9,5.

AOX ve silikon içermez.

t
t

t
t

t
t

t
t

Kullaným yerleri:
Paslanmaz çelik, krom, pirinç, eloksal
boyalý ve emaye metal yüzeyler ayrýca
araçlarda, tekne yapýmýnda, tekniðin
çeþitli dallarýnda, evlerde ve gýda
maddesi iþleyen iþletmelerde kul-
lanýlan hafif ve renkli metal yüzeyleri.

Bilgi:
Gýda maddeleri ile doðrudan temas
önlenmelidir.

Uygulama:
Kirlenmiþ yüzey üzerine temizleyici
püskürtülmeli kýsa süre etkimeye
býrakýlmalý ve ardýndan bez ile iyice
ovulmalýdýr. Temizleme iþlemi gerekir-
se sünger veya yumuþak fýrça ile
desteklenmelidir.

Öneri:
Paslanmaz çelik bakým yaðý, Art.-Nr.
0893 121 0, temizleme ve bakýmýn
etkisini destekler ve yüzey için kusur-
suz bir finiþing iþlemini mümkün kýlar.

Ýçerik Art.-Nr. Amb./Ad.

500 ml 0893 121 2 1/12
5 l 0893 121 205 1

Paslanmaz çelik bakým
yaðý
Art.-Nr. 0893 121 0
Metal yenileyici
Art.-Nr. 0893 121 1

!

Art.-Nr. Amb./Ad.
0891 302 01 1

Musluk
5 l bidon için 

NSF A1 kayýtlýdýr 
(Nr.: 135874), taleplerine
uyumludur.
USDA A1.
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