Fumex

Środek do usuwania żywicy dymnej
Silnie alkaliczny środek do mycia
Usuwa żywice dymne, resztki tłuszczu i białka, oleje i zapieczone,
zaschnięte zabrudzenia w wędzarniach, na patelniach przechylnych lub
kotłach do gotowania
Doskonałe właściwości transportowania brudu
Rozpuszcza uporczywe pozostałości
Dostępne jest zaświadczenie o braku zastrzeżeń do stosowania w obszarze
spożywczym

Obszar zastosowania

Do stosowania na powierzchniach zasadoodpornych w obszarze spożywczym, szczególnie w komorach wędzarniczych.
Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie zasad, np. aluminium, aluminium eloksalowane lub lakier.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
Mycie pianą:
W zależności od zaleceń dotyczących czyszczenia komory wędzarniczej stosować produkt nierozcieńczony lub
w rozcieńczeniu wstępnym. Wózki do wędzenia, przechylne patelnie, kotły do gotowania i trudno dostępne miejsca
pokryć pianą przy użyciu pianownicy (ustawienie dyszy 1:4 do 1:10). Pozostawić do zadziałania na 5–10 minut. Myte
powierzchnie spłukać obﬁcie wodą. Zużycie: 20,0 ml/m².
Powierzchnie i urządzenia kuchenne, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, po odczekaniu czasu na zadziałanie,
wypłukać dokładnie wodą pitną.

Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem
konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!
Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, zasady, czynniki kompleksotwórcze, dodatki.
wartość pH (koncentratu) : > 13,5
wartość pH (roztworu roboczego): ok. 13,5
Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI)

Art.-Nr.

j551105
j551115
j551121
j551172
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Opakowanie jednostkowe
2/5 L kanistry (karton)
1/5 L kanister (karton)
20 L kanister
200 L beczka

Liczba opakowań jednostkowych na palecie
56
60
36
2
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