
 

 
 Grasset 

Rasvaeemaldusaine 
 
Omadused 
Aluseline kiire toimega puhastusaine taimsete ja loomsete rasvade, õlide ja valkude eemaldamiseks.  
Võib kasutada nii külmas kui kuumas vees. Kaitseb korrosiooni tekkimise eest. Toode sisaldab  
spetsiaalseid koostisosi, mis sobivad toiduainetööstusele. 
 

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ) 
Anioonsed tensiidid < 5%, mitteioonsed tensiidid < 5%, seep < 5%, vees lahustuvad lahustid,  
fosfaadid < 5%, leelised. 
pH (kontsentraat): u. 13                                                                                  pH (pesulahus): u. 11 
 

Kasutamine 
Kõikidele aluselist ainet ja vett taluvatele põrandakattematerjalidele, seintele ning tööpindadele 
toiduainetetööstustes, sööklates, lihatööstustes ja tapamajades, piima- ja juustutööstustes,  
meiereides, pagaritöökodades, haiglates, hotellides jt. Kaitseb korrosiooni tekkimise eest, sobib ka 
anodeeritud alumiiniumile. Ei sobi aluselist ainet mitte taluvatele pindadele (linoleum, lakitud pinnad jt). 
 

Juhend 
Veendu materjali taluvuses aluselistele ainetele testides toodet väikesel mittenähtaval alal.  
  
Igapäevane koristus 
(käsitsi, masinpesu, pindade puhastus): 
50-200 ml / 8 l vett (u. 1-4 vajutuskorda). 
 
Suurpuhastus: 
1 l / 8 l vett. Töötle pinda põrandahooldusmasinaga,  
eemalda jäägid veeimuriga. 
 
Vahupesu: 
Vala kontsentraat vahupesuseadme paaki.  
Vali doseerimisotsik 1:4 kuni 1:10 sõltuvalt mustuse hulgast.  
Kanna vaht pinnale. Lase mõjuda u 10 min, loputa puhta veega. 
 
Tugevalt kinnitunud mustuse eemaldamine: 
Kasutada Grassetit lahjendamata. 
 
Töötasapinnad ja köögi seadmed, mis on otseses kokkupuutes toiduga, tuleb  
loputada või pühkida veega niisutatud koristusrätikuga. Kuum vesi (40° kuni 60° C)  
kiirendab Grasseti toimimist väga tugevalt kinnitunud rohke mustuse eemaldamisel.  
Rohke mustuse korral esmalt doseeri Grasset ettenähtud doseeringuga külma vette.  
Töötle pinda põrandahooldusmasinaga lisades pinnale kuuma vett. 
 
Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. 
 

Kulu ruutmeetri kohta 
Käsitsi / masinpesu: 0.5-1 ml 
Pindade puhastus: 1 ml 
Suurpuhastus: 40 ml 
Vahupesu:  20 ml 

 
GHS 05, Ettevaatust (kontsentraat); 
H315 Põhjustab nahaärritust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. P280 Kanda  
kaitsekindaid / kaitseprille. P305/351/338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada  
mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid  
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.  
P308/313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. 
Sisaldab: Trideceth 5-12 / TEA-Dodecylbenzenesulfonate / Potassium Silicate (INCI). 

Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EÜ Art. 1!  

 
 

Pakend 
6 x 1-liitrised pudelid Art. No. j 55 04 01 
2 x 5-liitrine kanister Art.-No. j 55 04 05 
 

Suurköökide 
koristus 
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