Xon-forte
Skumrengøring til arealer med fødevarer
Egenskaber
Opløser snavs fra fødevarer såsom protein, fedt, steg- og bagnings rester samt fastbrændte
skorper. Efter rengøring med Xon-forte skal der efterskylles med rent vand på overflader der
bruges til fødevarer.
Der forelægger en tilladelse af produktet til brug i fødevareområder.

Indhold (iht 648/2004/EF)
Nonioniske tensider < 5 %, sæbe < 5 %, vandopløselig opløsningsmiddel, alkali,
Levnedsmiddelfarvestof (CI47005).
pH-værdi (Koncentrat): ca. 13,5
pH-værdi (brugsopløsning): ca. 13

Anvendelsesområder
Kan anvendes på alle alkalifaste overflader i køkken- og levnedsmiddelområder
f.eks Konvektomatovne, Kombidamper, Grilludstyr, Bageovne, varmeplader,
Friturer, emhætter, væg- og gulvfliser. Må ikke anvendes på alkalifølsomme
områder som f.eks. Aluminium, Eloxal eller lak.
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Bemærk
En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.
Der findes yderligere oplysninger om EU's miljømærke på følgende
web-sted: www.ecolabel.eu. Tensider fremstillet af vegetabilske
råvarer. Emballage kan recirkuleres.

Forbrug pr. m²
0,5 – 1 ml
20 ml
40 ml
20 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage
6 x 750 ml Skumflaske, genfyldbar, i karton
2 x 5 L Dunk

Art.-Nr. j 55 10 47
Art.-Nr. j 55 10 05
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Overfladerengøring:
Moppe/maskinel vådrengøring:
Grundrengøring:
Skumrengøring:

Xon-forte
Skumrengøring til arealer med fødevarer
Anvendelse
Før produktet anvendes bør der med en brugsopløsning udføres
en "frimærkeprøve", for at sikre at objektet/materiale er
modstandsdygtigt over for produktet.
Daglig rengøring (Overfladerengøring):
Xon-forte anvendes ufortyndet. Konvektomat, Grill, ovn etc.
opvarmes til ca. 30 °C, sluk apparatet. Skum overfladerne ind,
og lad det virke i 5–10 minutter, bearbejd med svamp, efterskyl
godt, tør efter. Flaske kan genfyldes fra 5 Liter dunk.
Ved automatisk dosering venligst følg automatproducentens
henvisninger. Produktet hældes i den anviste beholder eller
den anbefalede slange tilkobles. Opløsningen bliver automatisk
blandet. Til afskyldning anbefales ARCANDIS®-Splend.
Ved udskiftning af produkt skylles doseringsanordning
og slange grundigt med efter med vand.
Moppe/maskinel vådrengøring:
0,5 Liter til 8 Liter koldt vand.
Skumrengøring:
Xon-forte fyldes ufortyndet i beholder,
vælg dyse med 1:4 til 1:10.
Anbefalede kiehl-apparater:
Art.-Nr. z 20 50 18 Forstøverflaske 1,5 L, rød, PP-Skumdyse (pakning EPDM)
Art.-Nr. z 20 50 72 Skumanlæg, 5L, Skumdyse (pakning EPDM)
Grundrengøring:
1 Liter til 8 Liter koldt vand.
Rengøringsvæsken fordeles på gulvet, lad virke i ca. 10 minutter,
Skur gulvet, fjern væsken fra gulvet og skyl grundigt efter med koldt vand.
Ca. 40–60 °C varmt vand speeder virkningen af Xon-forte op ved fastsiddende
fedt. Ved fedt og æggehvideefterladenskaber, anvend Xon-forte i den
anbefalede anvendelseskoncentration (kold vand) og efterfølgende skur
gulvet ved tilsættelse af varmt vand via vandtanken på skuremaskinen.
Overflader der kommer direkte i kontakt med fødevarer skal efter rengøring
skylles efter med rent vand (8 Liter pr m²).
Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftab som
følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.
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GHS 05, Fare (i koncentrat);
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Indeholder: Potassium Hydroxide (INCI).

