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Suma Grill
Καθαριστικü για φοýρνουò και γκριλ

ΠεριγραφÞ
Το Suma Grill D9 είναι ένα ισχυρό καθαριστικό για την περιοδική συντήρηση
επιφανειών µε δύσκολες αποθέσεις λιπών σε εγκαταστάσεις τροφίµων.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Το Suma Grill D9 είναι ένα ισχυρά αλκαλικό απορρυπαντικό κατάλληλο για τον
περιοδικό καθαρισµό ισχυρά λερωµένων φούρνων, ψησταριών ή σκευών
κουζίνας. Το µίγµα αυτό αλκαλίων, επιφανειοενεργών ουσιών και διαλυτών
αποµακρύνει ακόµα και τα καµµένα λίπη. Το προϊόν διαλυµένο σε νερό είναι
επίσης κατάλληλο για τον καθαρισµό σκευών τηγανίσµατος µε εµβάπτιση.

ΠλεονεκτÞìατα

• Η ισχυρά αλκαλική του δράση αποµακρύνει ακόµα και τα καµµένα λίπη
• Ιδανικό για χρήση σε φούρνους, ψησταριές και σκεύη κουζίνας και διαλυµένο
στον καθαρισµό σκευών τηγανίσµατος

• Η προέκταση στον ψεκαστήρα αφρού βελτιώνει το άπλωµα και περιορίζει το
θάµπωµα

Οδηγßεò χρÞσηò
Καθαρισµός φούρνου / ψησταριάς
1. Εξασφαλίστε ότι η θερµοκρασία της επιφάνειας είναι µικρότερη από

80 oC (βέλτιστη 60-80 oC)
2. Ψεκάστε το προϊόν χωρίς να το διαλύσετε απευθείας πάνω στην

επιφάνεια ή τον εξοπλισµό
3. Αφήστε το για 5-30 min ανάλογα µε το επίπεδο της βρωµιάς
4. Αποµακρύνετε τις χαλαρές αποθέσεις µε σύρµα καθαρισµού ή βούρτσα
5. Ξεπλύνετε καλά µε καθαρό, ζεστό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν

Καθαρισµός φριτέζας
1. Στραγγίστε το λάδι και κλείστε τη βαλβίδα
2. Γεµίστε µε νερό σχεδόν µέχρι το επίπεδο πλήρωσης µε λάδι
3. Προσθέστε 500 mL του Suma Grill D9 για κάθε 10L νερού (5% β/β).

Ελέγξτε τη χωρητικότητα σε λάδι για το επίπεδο πλήρωσης
4. Ανάψτε τη φριτέζα και προκαλέστε ελεγχόµενο βρασµό για 15-30 min
5. Αφού κρυώσει και στραγγίσει, τρίψτε τα εναποµείναντα υπολείµµατα

από τα πλευρικά τοιχώµατα και τα στοιχεία θέρµανσης µε σύρµα
καθαρισµού ή βούρτσα

6. Ξεπλύνετε δύο φορές µε καθαρό, ζεστό νερό και αφήστε τη να
στεγνώσει

Καθαρισµός απορροφητήρα ψησταριάς
1. Αποσυναρµολογήστε τον απορροφητήρα της ψησταριάς
2. Τοποθετήστε τα κοµµάτια σε 50-100mL του Suma Grill D9 / L ζεστού

νερού (διάλυµα 5-10%)
3. Αφήστε τα για 15-60 min
4. Ξεπλύνετε καλά µε καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν
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ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση διαυγές καφέ ιξώδες υγρό
Τιµή pH αδιάλυτου προϊόντος >13
Τιµή pH (διαλύµατος 1% σε απεσταγµένο νερό) 12
Σχετική πυκνότητα (20°C) 1.12

Τα νούµερα αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιµές και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες.

Συìβατüτητα προϊüντοò
Κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες χρήσης, το Suma Grill D9 είναι κατάλληλο για χρήση στα ανοξείδωτα
αντικείµενα που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα. Μην το χρησιµοποιείτε σε υλικά ευαίσθητα στα αλκάλια
όπως το αλουµίνιο, ο χαλκός κ.τ.λ.

ΚαταχωρÞσειò
Aριθµός Καταχώρησης Γ.Χ.Κ.: 594/1/2001

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Συσκευασία
7010157 2x5L
7508266 6x2L


