6313265 - BISON VETVRETER® BBQ, GRILL & OVEN SPRAY FLACON 500ML NL/FR

VETVRETER BBQ GRILL & OVEN
SUPERKRACHTIGE EN GECONCENTREERDE SCHUIMSPRAY ONTVETTER
VERWERKING
Gebruiksaanwijzing:
Draag handschoenen en neem ook de overige
veiligheidsmaatregelen in acht. Ontgrendel de kindveilige
sluiting door de spraykop in te drukken en een kwartslag te
draaien (ON). Besproei het te reinigen oppervlak onverdund
en laat een paar minuten inwerken. Verwijder met schuurspons,
staalwol of borstel het aangekoekte of ingebrande vet. Spoel
na met warm water. Neem af met een vochtige (vaat)doek
of spons. Afhankelijk van de vervuiling, de behandeling
herhalen. Na gebruik de spraykop terugdraaien (OFF). Let
op: bij het reinigen van losse onderdelen, deze leggen op een
beschermende laag om te voorkomen dat de krachtige formule
de (poreuze) ondergrond aantast.
Aandachtspunten: Het is raadzaam voor gebruik een test te doen
op een onopvallende plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Vetvreter® BBQ, Grill & Oven is een superkrachtige en
geconcentreerde schuimspray speciaal ontwikkeld voor het
reinigen van (gas)barbecues, ovens en grill apparatuur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Dichtheid ca.:

1,0 g/cm³

Kleur:

Transparant

pH-waarde ca.:

10,5

OPSLAGCONDITIES
Donker, koel en rechtop bewaren en vervoeren.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het reinigen van (gas)barbecues, ovens en grill
apparatuur.
EIGENSCHAPPEN
· Superkrachtig, reinigt eenvoudig (aangekoekt) vet
VOORBEREIDING
Persoonlijke bescherming: Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
Eisen oppervlakken: Niet gebruiken op oppervlakken die
warmer zijn dan ± 30°C. Niet toepassen op aanrechtbladen,
onbehandeld aluminium, kunststof of hout. Indien dit toch
gebeurd, direct reinigen met (veel) water.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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