
OVEN CLEANER POWER

Super-concentrated Detergent Degreaser
for Automatic oven cleaning systems

• Penetrates through the toughest baked-on oven 
and grill residues 

• Suitable for daily cleaning
• Specific formulation cleans ovens at both warm 

(max. 50°C) and cold temperatures
• Safe in use because no product contact is nessesary

• Speciaal ontwikkeld voor gebruik in een geïntegreerd
ovenreinigingssysteem of reinigingsrobot

• Op basis van alkali
• De unieke formule zorgt ervoor dat reiniging kan

plaatsvinden bij zowel warme (max. 50°C) als koude
temperaturen

• Verwijdert zelfs hardnekkige oven- en grillresten

Oven Cleaner Power
Zeer geconcentreerde oven- en 
grillreiniger
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Verpakking
4x5 L

Opslag 
Alleen bewaren in originele verpakking.
Aanbevolen temperatuur  tussen 5°C en 30°C.
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Productomschrijving
Oven Cleaner Power is een op alkali gebaseerde zeer geconcentreerde oven- en grillreiniger.

Door de speciale formule is reiniging mogelijk bij zowel warme (max.50°C) als koude temperaturen.  Het product
bevat krachtige alkaliën waardoor zelfs de hardnekkigste oven- en grillresten worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing
Oven Cleaner Power is ontwikkeld voor toepassing in geïntegreerde ovenreinigingssystemen of reinigingsrobots.
Bij gebruik van het product dient u een veiligheidsbril/gelaatsscherm en geschikte handschoenen te dragen.  

Bij toepassing in geïntegreerde ovenreinigingssystemen dient u de handleiding te raadplegen van de
ovenproducent.

Wanneer u de reinigingsrobot gebruikt dient u nauwkeurig de instructies in de I&O handleiding op te volgen.

1. Wacht tot de oven is afgekoeld.
2. Verwijder aanwezige voedselresten met papier of spatel, gebruik GEEN water.
3. Vul de tank voor het reinigingsproduct van de robot met Oven Cleaner Power.
4. Vul de naspoeltank van de robot met naspoelproduct.
5. Gebruik de reinigingsrobot zoals beschreven in de handleiding.
6. Gebruik alleen materiaal dat bestand is tegen alkaliën.

pH-waarde
Onverdund

Veiligheid
Niet mengen met andere producten.
Voor veiligheidsinstructies zie ook het label en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.
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