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Ez az információ és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapul. Ez azonban nem jelent 
semmilyen felelősséget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik felek meglévő szellemi tulajdonjogaira 
is, különösen a szabadalmi jogokra. Különösen nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és jogi értelemben 
nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, hogy a technológiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat 
hajtsunk végre.

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Gyorsan ható tisztítószer Lúgos lúgot tartalmaz az olajok, zsírok és makacs, beégett ételmaradékok eltávolítására szolgáló erőteljes zsírtalanítás érdekében.

Hatékony  Kationos amfoter és nem ionos felületaktív anyagok keveréke az állati, növényi és ásványi szennyeződések hatékony 
eltávolítására.

Folyékony formátum  Könnyen keveredik vízzel, anélkül, hogy eltömítené a fúvókákat vagy a berendezéseket. 

Oldószermentes   Alkalmas meleg környezetben és forró felületeken történő használatra.

Alkalmas az élelmiszeriparban    Illatmentes és eltávolítja a legtöbb élelmiszerrel kapcsolatos szennyeződést, mint például olajokat, zsírokat és makacs élelmiszer 
lerakódásokat.

Koncentrált A maximális költséghatékonyság érdekében hígítsa a szükséges tisztítási teljesítménynek és az eltávolítandó szennyeződés 
szintjének megfelelően.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET

JNR606 5 litre

JNR76D 25 litre

FELÜLETTISZTÍTÁS

Janitol® Rapide
Gyorsan ható kemény felületi tisztítószer.

TERMÉK LEÍRÁSA  
Lúgot tartalmazó lúgos zsírtalanító az olajok, zsírok, zsírok és általános 
szennyeződések gyors eltávolítására. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A legtöbb mosható kemény felületen használható. Alkalmazza ecsettel, felmosóval, 
szórófejes permetezővel, ronggyal, magasnyomású mosóval vagy padlósúrolóval (lásd 
az alábbi útmutatót).

HÍGÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Kézi alkalmazás: előhígítás vízzel vödörbe vagy indítós permetezőgépbe.
1:80 - 1:40 (1.2% - 2.5%) általános takarítás
1:40 - 1:10 (2.5% - 10%) erős tisztítás és zsírtalanítás

Magasnyomású mosó alkalmazása: 1:100 - 1:10 (1 - 10%)
•  AVigye fel az oldatot a tisztítandó felületre a szükséges hígítási fokon. 
• Néhány percig hagyja a felületen, hogy a szennyeződés lebomoljon.  
 Erősebb szennyeződések esetén növelje az érintkezési időt szükség szerint, de ne  
 hagyja megszáradni a felületet. 
• Dörzsölje a felületet a szennyeződések fellazításához 
• Jól öblítse le vízzel. 
 
KIÖMLÉS
Véletlen kiömlés esetén a maradványokat fel kell mosni és fel kell hígítani.
vízzel a szennyezett lefolyóba. A nagy mennyiségű kiömlött anyagot ipari hulladékként 
kezelje. 

TÁROLÁS 
Eredeti lezárt tartályban tárolja. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet. 
Ez a csomagolás újrahasznosítható vagy jól lecsöpögtetve ártalmatlanítható,
normál háztartási vagy ipari hulladékként.
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