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PROFESSIONAL KITCHEN CLEANING SYSTEMS
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Assert Lemon
MANUELT OPVASKEMIDDEL
Assert Lemon er et højtskummende, koncentreret opvaskemiddel med en frisk duft af 
citron. Produktet er ideelt til at vaske gryder, porcelæn, glas og alle vaskbare redskaber 
til køkkenet. Assert Lemon‘s milde formulation og unikke kombination af overfladeaktive 
stoffer opløser let fedt, skidt og animalske og vegetabilske fedtstoffer.  

Anvendelse: Til manuel opvask af tallerkener, køkkenudstyr, porcelæn, glas, rustfrit stål, 
aluminium, lakerede overflader samt plastik materialer i køkkener, kantiner fastfood 
restauranter, slagterbutikker og bagerier.  

Performance - En kombination af affedtning og rengøring resulterer i funklende rene 
overflader. 

Efficiency - Kontrolleret skum, der er nemt at skylle væk og sparer vand. 

Safety - Den milde formulation tillader brug i hele køkkenet. 

BRUGERVEJLEDNING

1 Tjek hygiejneplan og produktetikette for 
detaljeret brugsinformation.

2 Anvend passende beskyttelse når du 
bruger produktet. 

3 Dosér 8-12 ml Assert Lemon i 10 L varmt 
vand. Ved særligt genstridigt snavs kan 
det være nødvendigt med en højere 
brugsopløsning. 

4 Fjern løst snavs fra overfladen og læg 
udstyret i blød. Skrub efter med en 
børste eller svamp. 

5 Fjern udstyret og skyl med rent, varmt 
vand. Lad det lufttørre.

INFORMATION
Læg udstyret i blød istedet for at vaske 
det under rindende vand. Dette er mere 
effektivt, passer på miljøet, og sparer 
penge og energi. Sørg for at der doseres 
korrekt. Du vasker mest effektivt uden for 
meget skum.  
Udelukkende til professionelt brug!

SIKKERHED
For yderligere information og 
sikkerhedsinstruktioner se produktetikette 
og sikkerhedsdatablad. 

OPBEVARING
Opbevares mellem 0 °C og 40 °C i lukket, 
original emballage. 

EMBALLAGE
6 x 1 L, 2 x 5 L,     
10 L,  20 kg,  
200 kg
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