
OVEN Rinse POWER

Rinse additive for integrated oven cleaning systems 

• Suitable for daily cleaning 
• Shiny results without rework
• Suitable for all water conditions
• Easy and safe in use

• Geschikt voor dagelijks gebruik
• Schitterende resultaten 
• Geschikt voor alle waterhardheden
• Veilig en eenvoudig in gebruik

Oven Rinse Power
Naspoelmiddel voor geïntegreerd 
ovenreinigingssysteem



Oven Rinse Power
Naspoelmiddel voor geïntegreerd ovenreinigingssysteem
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Verpakking
2 x5 L

Opslag 
Alleen bewaren in originele verpakking.
Aanbevolen temperatuur tussen 5°C en 30°C.
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Productomschrijving
Oven Rinse Power is speciaal ontworpen voor gebruik bij geïntegreerde ovenreinigingssystemen.

Oven Rinse Power kan, dankzij de eenvoudige en snelle toepassing, gebruikt worden voor het dagelijks reinigen
van ovens. Een frequente reiniging zal de levensduur van uw oven ten goede komen en uw hygiënestandaards
verhogen.

De speciale formule van Oven Rinse Power neutraliseert de alkaliteit, zorgt voor een schitterend resultaat en
verwijdert kalkafzetting welke wordt opgebouwd tijdens het kookproces. Dit bespaart tijd en personeelskosten.

Oven Rinse Power kan gebruikt worden voor alle automatische ovenreinigingssystemen en 
combi-steamers. Voor wat het reinigen betreft raden wij aan Oven Cleaner Power te gebruiken. Beide producten
vullen elkaar aan om perfecte reinigingsresultaten te verkrijgen.

Gebruiksaanwijzing

Voor een efficiënte reiniging het product Oven Rinse Power onverdund gebruiken.
Voor geïntegreerde oven reinigingssystemen dient u aandachtig de instructies van de fabrikant op te volgen.

pH-waarde
Onverdund

Veiligheid
Niet mengen met andere producten.
Voor veiligheidsinstructies zie ook het label en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
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