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ULOTKA INFORMACYJNA   

GREASE Express 
MYCIE I ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI GORĄCYCH 
 

 Rozpuszcza silne zabrudzenia tłuszczowe i przypalenia 
 Do zastosowania na powierzchniach gorących  
 Nie powoduje korozji szkła i stali szlachetnej 
 Temperatura zastosowania do 180°C 

 

ZASTOSOWANIE 
Produkt alkaliczny do mycia i odtłuszczania powierzchni na gorąco: grilli, 
kuchenek, pieców, opiekaczy oraz innych urządzeń kuchennych 
działających w wysokich temperaturach. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt gotowy do zastosowania. 

1. Wyłącz urządzenia, które mają zostać poddane odtłuszczaniu. 
2. Spuścić całkowicie tłuszcz. 
3. Na gorącą płytę urządzenia (powyżej 150°C) nanieś cienką 

warstwę produktu i pozostaw na około 1 minutę. 
4. Przetrzyj powierzchnię szorowakiem, gąbką lub szmatką.  
5. Usuń zużyte pozostałości produktu wraz z brudem za pomocą 

czystej ściereczki. 
 

W przypadku zastosowania produktu do mycia powierzchni mających 
kontakt z żywnością po zastosowaniu nanieść na powierzchnię urządzenia 
cienką warstwę tłuszczu lub oleju roślinnego i ponownie przetrzyj 
powierzchnie za pomocą czystej ściereczki lub spłucz czyszczone 
powierzchnie wodą zdatną do picia. 
 
Uwagi: 
Urządzenia grillowe muszą być w trakcie czyszczenia gorące, aby zapewnić 
dobry efekt czyszczenia.  
W przypadku uporczywych zabrudzeń ponownie zastosuj produkt, aż do 
całkowitego doczyszczenia powierzchni. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Skład: gliceryna ≥30%, węglan potasu 15-30%. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 
Gęstość przy 20˚C, g/cm³:  1,16 ± 0.5 
pH produktu (100%):  12 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska 
Termin ważności:   36 mies. 
Temperatura zamarzania:  < 0°C  

MAGAZYNOWANIE 
Magazynować z dala od niskich temperatur 
oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,  
w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki 
muszą posiadać oryginalne zamknięcia i 
etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

BIODEGRADOWALNOŚĆ 
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo 
czynne spełniają kryteria biodegradowalności 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 
dotyczącym detergentów. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Produkt do zastosowania profesjonalnego w 
przemyśle rolno-spożywczym. 
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu. 

OPAKOWANIE 
Rozpylacz: 13 x 750 ml kod: 21500007 
Kanister: 4 x 5 L kod: 2150005 
 
 


