ČIŠTĚNÍ POVRCHU

Janitol® Multi-Clean
Univerzální čisticí prostředek na odstraňování nečistot z potravin, jako jsou oleje a tuky
POPIS PRODUKTU
Nežíravý, neznečišťující, víceúčelový čisticí prostředek pro všechny aplikace běžného
čištění a odmašťování v potravinářském průmyslu.
NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
Pro použití na většině omyvatelných tvrdých povrchů. Aplikujte kartáčem, mopem,
spouštěcím postřikovačem, hadrem, tlakovým mycím strojem nebo podlahovou myčkou
(viz návod níže).
DILUTION GUIDE
Lze použít čistý nebo zředěný vodou v závislosti na čištěném povrchu.
• Dilute 1:80 - 1:40 (1.2% - 2.5%) pro běžné čištění a odmašťování
• Zředěný 1:40 - 1:10 (2.5% - 10%) pro intenzivní čištění a odmašťování
• Zředěný 1:80 - 1:10 (1.2% - 10%) pro stroje na drhnutí podlah
Použití horké vody zvýší čisticí schopnost výrobku.
SPILLAGE
V případě rozlití setřete větší množství a zbytek zřeďte na znečištění.
vodou do kanalizace. S velkými úniky nakládejte jako s průmyslovým odpadem.
SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte v původním uzavřeném obalu. Vyhněte se extrémním teplotám.
Tento obal je recyklovatelný nebo může být zlikvidován, pokud je dobře vysušen,
jako běžný domácí nebo průmyslový odpad.

FUNKCE

VÝHODY

Výkonný

Odstraňuje běžné nečistoty z potravin, oleje a tuky.

Nežíravé

Méně agresivní na citlivé povrchy.

Bez parfemace

Vhodné pro použití při manipulaci s potravinami v prostředí, kde nejsou preferovány parfémy.

Koncentrovaný

Lze silně ředit podle znečištění.

Nehořlavý

Žádná omezení při použití nebo skladování.

Univerzální

Vhodný pro použití na všechny omyvatelné tvrdé povrchy; lze aplikovat ručně, tlakovou myčkou nebo podlahovými mycími stroji.

VELIKOSTI BALENÍ
SKLADOVÝ KÓD

VELIKOST

JMC60T

5 litre

JMC76S

25 litre

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to
jednak, że ponosimy z tego tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących praw własności
intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji,
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego lub innych zmian.
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