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neodisher CombiClean
pro čištění konvektomatů

Hlavní oblasti použití:

K ručnímu čištění konvektomatů a horkovzdušných trub, grilů a pro strojové čištění konvektomatů
s automatickým mycím systémem.

Charakteristika:

neodisher® CombiClean je speciální čisticí prostředek pro automatické a ruční čištění pečicího prostoru
konvektomatů. Odstraňuje mastné a připečené zbytky potravin. Není vhodný na lakované a hliníkové povrchy.

Použití a dávkování:

S automatickým čisticím systémem:
neodisher® CombiClean nalijte do příslušné červeně označené zásobní nádržky nebo kanystr napojte na
příslušnou dávkovací hadičku. Dávkování probíhá automaticky prostřednictvím integrovaného čisticího
systému. Dávkování se automaticky přizpůsobuje aktuálnímu stupni znečištění. Po dávkování mycího přípravku
následuje automatická oplachová fáze, pro kterou doporučujeme speciální oplachový prostředek neodisher®
CombiDry.
Ruční čištění
Důkladně aplikujeme nástřikem koncentrátu nebo 10 % roztoku na vnitřní prostor včetně polic. Následně
čištěný prostor zahřejte. Teplota nesmí překročit 70 °C. Přípravek nechejte působit dle míry znečištění 15 – 30
min. Poté čištěný prostor opláchněte čistou vodou. Dodržujte prosím pokyny pro čištění od výrobce zařízení.
Roztok přípravku neodisher® CombiClean důkladně opláchněte vodou.
Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
Lehké znečištění
Silné znečištění (mastné, připečené)

10,0 % 100 ml/l
koncentrát

Pouze pro profesionální použití. Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje:

Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm 3
Oblast pH (stanovená v demineralizované vodě, 20°C) 10 % - koncentrát: 13-14

Složení:

 5 % fosfonátů
neionogenní a amfoterní tenzidy

Pokyny ke skladování:

Skladujte v rozmezí teplot 0 – 30 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření:

UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid draselný
R 35:

Způsobuje těžké poleptání.

S 26:
S 27:
S 28:
S 36/37/39:
S 45:

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).

