DEGREASER

Para a limpeza e desengorduramento
ecológico de toda a sua cozinha e superfícies engorduradas, com a garantia de
um resultado impressionante.
A gama de produtos GREEN’R contém ingredientes à base de plantas.
Garante produtos muito ecazes que também respeitam o ambiente.
Satisfazer as exigências do ECOLABEL* (Rótulo Ecológico) implica a
conformidade com especicações extremamente rigorosas, critérios
de desempenho exigentes, biodegradabilidade aeróbia e anaeróbia
rigorosa e embalagens 100% recicláveis.

Desengordurante
concentrado para
cozinhas
Contacto com
superfícies
alimentares

UTILIZAÇÃO :
GREEN'R DEGREASER é um desengordurante pronto-a-utilizar
altamente eficaz. Indicado para ser utilizado em áreas de manuseamento de alimentos, facilita a remoção de gorduras nos fornos,
grelhadores, caldeiras, exaustores. Eficaz na remoção de depósitos
de gorduras carbonizadas. GREEN’R DEGREASER ecológico, é o seu
parceiro contra as manchas de gordura mais difíceis na sua cozinha.

Fragrância a
Limão

Porque é um produto concentrado GREEN’R DEGREASER, pode ser
diluído para remolha das campânulas, frigideiras, etc.
GREEN'R DEGREASER tem um impacto ambiental mínimo, mas tem
um desempenho superior entre os produtos líderes de mercado.
Testado e aprovado para ser utilizado em cutelaria e louça de
barro, em áreas de manuseamento de alimentos e superfícies
de preparação de alimentos.

CARACTERÍSTICAS :
Liquido incolor perfumado
pH : 12 a 10 g/l
Densidade: 1,070

*Aroma sintético sem alergéneos

Todos nós temos a responsabilidade de respeitar sempre o ambiente.

EMBALAGEM :
SA0032410 6 x 750 ml
SA0033330 2 x 5 L

PRECAUÇÕES :
- Produto corrosivo: usar luvas e óculos.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO :
- Apenas para uso externo: não pode ser ingerido.
GREEN'R DEGREASER deve ser pulverizado directamente sobre a
- Locais muito frios podem danificar o produto.
superfície a limpar. com temperaturas de 30 – 45ºC e deixar actuar por
- Se em contacto com os olhos, lavar abundantemente com
15 a 30 min. Pode ser usado em superfícies frias ou diluido para aplicaágua fria e procurar assistência médica.
ção por remolha.
- Não misturar com outros produtos.
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• Para obter mais informações acerca do Ecolabel da
União Europeia, visite: http://ec.europa.eu/ecolabel
• Apenas para uso prossional
• Fichas técnicas de segurança do material disponíveis
a pedido.
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