ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ

Απολιπαντικό Greaselift

Greaselift
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ*
Η Αποδοτικότητα μετράει...
Αποτελεσματικό όσο και τα καυστικά απολιπαντικά
• Διεισδύει γρήγορα στο λίπος
• Καθαρίζει φούρνους, σχάρες, απορροφητήρες,
ρ γ γ ς
αεραγωγούς
• Ιδανικό για βαθύ και καθημερινό καθαρισμό
• Ασφαλές για αλουμίνια
• Εύκολο στη χρήση
Η ασφάλεια μετράει...
Συμβάλλει θετικά για ένα ασφαλέστερο εργασιακό
περιβάλλον
• Δεν απαιτείται ΠΠΕ (Προσωπικός Προστατευτικός
Εξοπλισμός)
• Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που συνήθως
σχετίζονται με επιθετικά απολιπαντικά
• Χωρίς επιβλαβείς οσμές, ασφαλές για όσους
εργάζονται στο χώρο
*Σε σύγκριση με άλλα καυστικά απολιπαντικά. Το Greaselift είναι μη
διαβρωτικό και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμών
ερεθισμών.
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Έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον
• Είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο
• ∆ιατίθεται σε σακουλάκι των 2 λίτρων το οποίο
δοσολογείται σε επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία
ψεκασμού
• Συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των
απορριμμάτων
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είναι ζεστή και όχι καυτή (max. 50° C). Ψεκάστε
με Greaselift πάνω στην επιφάνεια, έτσι ώστε να
καλύπτεται με αφρό ολόκληρη η λερωμένη
περιοχή.
2 Αφήστε το Greaselift να διεισδύσει στα
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στρώματα λίπους για 3 – 15 λεπτά ανάλογα με το
επίπεδο των ρύπων. Μην αφήνετε το προϊόν να
στεγνώσει πάνω στην επιφάνεια.
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ένα υγρό πανάκι.
4. Ξεπλένετε την επιφάνεια με καθαρό νερό.
Ecolab A.E.
Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527
www.ecolab .com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Η χρήση του Greaselift δεν απαιτεί γάντια,
προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα.
Χρειάζεται προσοχή όταν καθαρίζετε θερμές
επιφάνειες.
• Θα πρέπει να χρησιμοποιείται Προσωπικός
Προστατευτικός εξοπλισμός όταν αλλάζετε το
σακουλάκι των 2 λίτρων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Greaselift RTU 6 x 750 ml
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Η σακούλα 2 λίτρων διαθέσιμη Μάρτιο 2014

