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FOOD SERVICE 

5000 

Koncentrat myjący do 

usuwania przypaleń i silnych 

zapieczeń 

 
Skoncentrowany, alkaliczny preparat do samoczynnego usuwania nagromadzonego i zapieczonego tłuszczu, 

przypaleń i innych bardzo uporczywych zabrudzeń kuchennych. Skutecznie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej 

zapieczone resztki potraw. Przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni grilli, okapów, pieców 

konwekcyjno-parowych, wędzarni, rusztów, rożen, patelni, płyt grzewczych i innych powierzchni odpornych na 

działanie alkaliów. Można stosować do innych powierzchni odpornych na działanie alkaliów takich jak powierzchnie 

ze stali, żelaza, niklu czy szkła. W celu uzyskania jeszcze lepszego efektu, przed naniesieniem preparatu należy 

podgrzać czyszczoną powierzchnię do temp 60°C. 

 

 
 

 
POWIERZCHNIE 
 
 
 
 
 
SPOSÓB UŻYCIA 

 
 
 
 

ZABRUDZENIA DOZOWANIE 

LEKKIE 
35 – 50 ml preparatu na 1L płynu 

roboczego 

ŚREDNIE 
50 - 100 ml preparatu na 1L płynu 

roboczego 

SILNE 
100 - 500 ml preparatu na 1L płynu 

roboczego 
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INSTRUKCJA UŻYCIA I ROZCIEŃCZANIE 

 

1. Przygotować roztwór roboczy zgodnie z tabelą rozcieńczeń. 

2. Opcjonalnie podgrzać czyszczoną powierzchnię do temperatury 60oC. 

3. Nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię. Odczekać 2-5 minut. 

4. Zebrać roztwór roboczy wraz zanieczyszczeniami. W razie potrzeby przecierać powierzchnię 

odpowiednim padem. 

5. Po użyciu spłukać wodą. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 5L 

Wartość pH: 13,0 – 14,0 

PZH NR HŻ/04857/01 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP! 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 

 
OSTRZEŻENIA 

             

Niebezpieczeństwo 

Zawiera: wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 

oczu/ochronę twarzy.  

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.  

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 

strumieniem wody lub prysznicem.  

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 

można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
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