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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 0205
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 32 (4x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035020517
 EAN code . karton: 5420035020524

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°02 KEUKEN ONTVETTER VASTZITTEND VET

  professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten,
 oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals   
 inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen

  is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen 
  met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
 De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  

 betreffende detergentia
 DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren

Product compatibiliteit
 Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt
 het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees-en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen

 te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40
 voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd
 te gebruiken oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water
 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).
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