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GRIL I SZYBY KOMINKOWE 

 

1. Opis produktu 
Bezkonkurencyjny środek skutecznie i łatwo usuwający uporczywe zabrudzenia. Nie powoduje matowienia 

i nie rysuje czyszczonych powierzchni. Idealny do czyszczenia zapieczonych rusztów i palenisk. 

 

2. Właściwości 

Kolor:   bezbarwna do słomkowożółtej, 

Konsystencja:   mętna ciecz, możliwy osad, 

Zapach:   neutralny, 

pH:   min. 12,0 

 

3. Zastosowanie 

Wyrób przeznaczony do czyszczenia grilli, wędzarni, rożna i innych akcesoriów stosowanych do grilla. 

Usuwa nawet bardzo przypalony tłuszcz i resztki jedzenia. 

 

4. Sposób użycia 
Przed użyciem wstrząsnąć. Przekręcić odpowiednio dyszę spryskującą. Stosować wyłącznie na chłodne 

powierzchnie. Obficie spryskać preparatem czyszczoną powierzchnię. Pozostawić na około 5 – 10 minut w 

celu rozpuszczenia zabrudzeń, a następnie czyścić wilgotną gąbką lub szmatką. W przypadku silnych 

zabrudzeń czynność powtórzyć, a powierzchnię wyczyścić szczotką. Spłukać bardzo dokładnie wodą, a 

następnie wytrzeć do sucha papierowym ręcznikiem. 

 

5. Pozostałe informacje 
Okres ważności:    5 lat 

Kod wyrobu:    NGSK 

Opakowanie:    butelka z tworzywa z atomizerem 

Ilość w opakowaniu zbiorczym:  10 sztuk 

 

6. Skład 
• anionowe środki powierzchniowo czynne mniej niż 5 %,  

• niejonowe środki powierzchniowo czynne mniej niż 5 %. 

 

7. Uwagi 
Warunki transportowania i magazynowania:  

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C 

do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. 

 

Pozostałe uwagi:  

Przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia działania środka na określony rodzaj 

powierzchni. Nie stosować środka na powierzchnie o temperaturze powyżej +60°C. Nie stosować na 
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aluminium, miedź, powierzchnie malowane lub lakierowane. Zawsze bardzo dokładnie spłukać czyszczoną 

powierzchnię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 

uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla 

niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 

793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 
 


