
  
 
 
 

 

Hoge temperatuur – Grill reiniger 

• Niet wachten tot de grill is afgekoeld. 
 

• Geen afkoeltijd, minder reinigingstijd. 
 

• Uitstekende reinigingsresultaten. 



 

 

Hoge temperatuur – Grill reiniger 
Productomschrijving: 
Grease Express hoge temperatuur Grill reiniger is een innovatief snelwerkende grill 
reiniger, niet bijtend en handig in gebruik. Dit product is speciaal ontworpen als reiniger en 
ontvetter voor gebruik tijdens openingstijden en bij hoge grill temperaturen, dus mindering 
van afkoeltijd. 
Het niet regelmatig reinigen van de grill kan effect hebben voor de kwaliteit van het 
voedsel. Grease Express is de oplossing die tegemoet komt aan de wensen om de 
voedselkwaliteit onder controle te houden. De gelegenheid tot reiniging op hoge 
temperatuur elimineert voedselkruisbesmetting tussen kooksessies door en helpt 
gezondheidsrisico’s verlagen. Effectieve reinigingstools zoals de Ecolab schuurpad en 
neopreen grilltrekker besparen reinigingstijd. 
 
Gebruiksinstructies: 
1. Verwijder voedselresten. 
2. Vlak voor het aanbrengen van het product, grill uitzetten. 
3. Breng het product aan (90 - 120ml)en bedek lichtjes het gehele oppervlak. Tijdens het 

aanbrengen niet schrobben. De grill moet warm zijn (max. 175ºC) om het product snel 
en op de juiste wijze te laten inwerken. Laat het product 1 minuut inwerken. Niet laten 
in/opdrogen, het zal dan moeilijker zijn te reinigen. 

4. Zacht inwrijven met de krasvrije schuurspons. Voor hardnekkige vlekken, de 
behandeling herhalen en licht wrijven tot de bevuilingen vloeibaar worden.. 

5. Trek de grill schoon met de Ecolab warmtebestendige neopreen trekker. Het laat een    
sprankelend schone grill achter binnen korte tijd. 

6. Afnemen met een schone vochtige doek. Indien nodig herhalen. 
7. Breng een dunne laag verse plantaardige olie aan op het grill oppervlak. Gebruik 

hiervoor alleen een papieren doek. 
 
Ingrediënten:  
Preparaties van Glycerine en Alkalies. 
Bevat geen ingrediënten volgens de detergenten regulatie 648/2004/EC 
 
Veiligheid:  
Alleen voor professioneel gebruik. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Draag tijdens het gebruik hittebestendige beschermende handschoenen. 
Voor overige informatie en veiligheidsinstructies zie label en veiligheidsinformatieblad. 
 
Verpakking:    Opslag: 
4 x 1 liter flacon per doos.  Alleen bewaren in originele verpakking. 
     Verpakking goed gesloten houden. 
     Buiten bereik bewaren van voedsel, drank  
     en diervoeder. 
     Bewaartemperatuur tuss 0 en 50ºC. 
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