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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

Szybko działający środek czyszczący Zawiera żrące zasady do silnego odtłuszczania, usuwa oleje, tłuszcze i uporczywe przypalone resztki jedzenia.

Skuteczny  Mieszanka kationowych amfoterycznych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych do skutecznego usuwania zabrudzeń 
pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mineralnego.

Format płynny  Łatwo miesza się z wodą, nie zatykając dysz ani sprzętu.

Nie zawiera rozpuszczalnika   Odpowiedni do stosowania w ciepłym otoczeniu i na ciepłych powierzchniach.

Odpowiedni dla przemysłu spożywczego    Nie zawiera perfum i usuwa większość zabrudzeń pochodzenia spożywczego, np. oleje, tłuszcze i uporczywe przypalone resztki 
jedzenia.

Skoncentrowany W celu uzyskania maksymalnej efektywności kosztowej rozcieńczyć w zależności od wymaganej mocy czyszczenia i stopnia 
zabrudzenia, które należy usunąć.

ROZMIARY OPAKOWAŃ

KOD ROZMIAR ILOŚĆ W KARTONIE

JNR606 5 l Kanister 4

JNR76D 25 l Kanister 1

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

Janitol® Rapide
Szybko działający środek do czyszczenia powierzchni twardych.

OPIS PRODUKTU  
Zawierający substancje żrące alkaliczny odtłuszczacz do szybkiego usuwania olejów, 
tłuszczów, smarów i ogólnych zabrudzeń. 

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
Stosowanie ręczne: wstępnie rozcieńczyć wodą w wiadrze lub spryskiwaczu. 
1:80 - 1:40 (1.2% - 2.5%) sprzątanie ogólne
1:40 - 1:10 (2.5% - 10%) intensywne czyszczenie i odtłuszczanie

Zastosowanie myjki ciśnieniowej: 1:100 - 1:10 (1 - 10%)
• Nanieść roztwór na czyszczoną powierzchnię w wymaganym stopniu rozcieńczenia. 
•  Pozostawić na powierzchni przez kilka minut w celu usunięcia zabrudzeń.  

W przypadku silniejszych zabrudzeń wydłużyć czas kontaktu, ale nie dopuścić do 
wyschnięcia powierzchni. 

• Przetrzyj powierzchnię, aby usunąć zabrudzenia 
• Dobrze spłukać wodą.
 
SPILLAGE
W razie przypadkowego rozlania, zebrać luźną masę, a pozostałości rozcieńczyć wodą
do odpływu z wodą. Duże wycieki traktować jako 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.

Janitol® Rapide I  GD4588/0322


