
Greasestrip Plus
Superieure zelfklevende 
gel / ontvetter

• Hoogwaardige formule rekent af met hardnekkig
ingebrande voedselresten

• De zelfklevende gel formule voorziet in 100%
oppervlaktecontact en sluit druppelvorming en
verspilling uit.

• Geavanceerde formule voorkomt onprettige dampen
en nevels voor een veilige werkomgeving.

• Unieke formule bevat een ingrediënt dat roestvrij staal beschermt
tegen zwart worden als het product wordt toegepast op warme
oppervlakken (45°C - 55°C).  Veilig voor melamine.
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Dit premium Ecocare product biedt maximale hygiëne tegen de laagste
kost. 
Dit is onze “beste presteerder tot nu toe”! In tegenstelling tot de gewone schuimreinigers die luchtbellen creëren
waardoor het product niet met de oppervlakte in aanraking komt.
De zelfklevende gel formule voorziet in 100% oppervlak.
Het rekent definitief af met gecarameliseerde, verkoolde, ingebakken en ingebrande vervuilingen, zelfs op verticale
oppervlakken.
Bovendien worden gevaarlijke dampen en terugkaatsing van product voorkomen.

Gebruiksaanwijzing
Draag rubber handschoenen, veiligheidsbril en kleding met lange mouwen als u dit product gebruikt.  Greasestrip
Plus werkt sneller als het te reinigen oppervlak wordt verwarmd (max. 45° - 55°C).  Niet gebruiken op aluminium
geverfde oppervlakken, keramische kookplaten of glas.
Vergrendel de trigger sprayer na gebruik.

1. Sproei Greasestrip Plus puur op het warme (max. 45° - 55°C) te reinigen oppervlak en zorg ervoor dat alle
vervuilingen bedekt zijn met gel.

2. Geef Greasestrip Plus de tijd om diep door te dringen in de vetafzettingen.  Voorkom indrogen.

3. Geef het opgeloste en losgemaakte vet weg met een vochtige doek.

4. Spoel oppervlak na met schoon water.

Veiligheid
Corrossief product! Voor verdere instructies gelieve het product etiket en veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Verpakking
4 x 5 l
3 x 1.3 l

Opslagvoorwaarden
Tussen 10°C en 35°C
Niet mengen met andere producten.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
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