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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.

CECHY KORZYŚCI

Wydajny Usuwa ogólne zabrudzenia spożywcze, oleje i tłuszcze.

Nie żrący Mniej agresywne na delikatnych powierzchniach.

Bezzapachowy  Odpowiedni do stosowania w środowisku pracy z żywnością, gdzie perfumy nie są preferowane.

Skoncentrowany  Może być silnie rozcieńczony w zależności od zabrudzenia.

Niepalny Brak ograniczeń dotyczących użytkowania lub przechowywania.

Wszechstronny Nadaje się do stosowania na wszystkich zmywalnych powierzchniach twardych; może być nakładany ręcznie, za pomocą myjki 
ciśnieniowej lub maszyny do czyszczenia podłóg.

ROZMIARY OPAKOWAŃ

KOD ROZMIAR ILOŚĆ W KARTONIE   

JMC60T 5 l Kanister 4

JMC76S 25 l Kanister 1

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

Janitol® Multi-Clean 
Środek czyszczący ogólnego przeznaczenia do usuwania zabrudzeń 
spożywczych, takich jak oleje i tłuszcze.
OPIS PRODUKTU  
Niekwaśny, nieplamiący, uniwersalny detergent do wszystkich ogólnych zastosowań 
związanych z czyszczeniem i odtłuszczaniem w przemyśle spożywczym.   

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Do stosowania na większości zmywalnych powierzchni twardych. Nakładać za pomocą 
szczotki, mopa, spryskiwacza, szmatki, myjki ciśnieniowej lub szorowarki do podłóg 
(patrz instrukcja poniżej).

INSTRUKCJA ROZCIEŃCZANIA
Można stosować w postaci czystej lub rozcieńczonej wodą w zależności od czyszczonej 
powierzchni. 
• Rozcieńczony 1:80 - 1:40 (1.2% - 2.5%) do ogólnego czyszczenia i odtłuszczania
• Rozcieńczony 1:40 - 1:10 (2.5% - 10%) do intensywnego czyszczenia i odtłuszczania
• Rozcieńczony 1:80 - 1:10 (1.2% - 10%) do maszyn do mycia podłóg
• Użycie gorącej wody zwiększy zdolność produktu do czyszczenia.

ROZLEWANIE
W przypadku rozlania, zebrać dużą ilość produktu, a pozostałość rozcieńczyć wodą do 
odpływu.  do odpływu wody. Duże wycieki traktować jak odpady przemysłowe. 

MAGAZYN
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Unikać skrajnych 
temperatur. To opakowanie nadaje się do recyklingu lub może być usunięte, jeśli jest 
dobrze osuszone, jako zwykłe odpady domowe lub przemysłowe.
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