
APLICAȚII DE ÎNTREȚINERE A CURĂȚENIEI PROFESIONALE 

CURAT.SIGUR.EFICIENT. 

Freezer Cleaner 
PRODUS PENTRU CURATAREA 

ECHIPAMENTELOR FRIGORIFICE 
Freezer Cleaner beneficiaza de o formula speciala, care sprijina eforturile de curatare a 

frigoriferului fara a-l dezgheta.Formula este suficient de puternica pentru a indeparta in scurt 

timp depunerile rezistente si actioneaza eficient chiar si la -30°C. Astfel, curatarea se poate 

face mai des, iar spatiul frigorific este mentinut curat. Curatarea spatiului frigorific poate fi 

planificata ca parte a unui ciclu normal de curatare, fiind inclusa in cadrul procedurilor 

HACCP. Freezer Cleaner nu contine alcool inflambabil, lucrul cu aparatura electrica 

desfasurandu-se in conditii de siguranta. 

Suprafaţa de aplicare: Pentru echipamentele frigorifere 

 Performant: Economie de timp cu sistemul fara dezghetare 

 Eficient: Economie de timp cu sistemul fara dezghetare 

 Sigur:  Creste nivelul de igiena 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
NOTE SPECIALE/ INFORMAȚII 

Numai pentru uz profesional! 

Nu lăsați la îndemâna copiilor . 

Fișa cu date de securitate este disponibilă la 

cerere pentru utilizatorii profesioniști.  

SIGURANȚĂ 

Nu amestecati cu alte solutii! 

Pentru informații detaliate cu privire la 

siguranță, vedeți eticheta produsului și fișa 

cu date de securitate.  

 

CONDIȚII DE DEPOZITARE 

Se va pastra numai in containerul 

original. Temperatura de depozitare 

recomandata 10°C pana la 30°C 

 

AMBALARE 

2X5L 

Pentru folosire pe toate suprafetele 

lavabile 

1. Indepartati toate alimentele 

neambalate din zona inainte de curatare. 

2. Nu diluati si nu amestecati cu nici un 

alt produs. 

3. Indepartati depunerile mai groase de 

gheata cu sare si / sau mecanic. 

4. Aplicati produsul direct pe podele, 

pereti si rafturi. 

5. Lasati sa patrunda timp de 10-20 

minute, in functie de cantitatea de 

murdarie si gheata existenta.  

 (Depunerile rezistente pot necesita 

timpi de inmuiere mai lungi inainte de 

eliminarea completa). 
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6. In cazul placilor antiderapante din 

bucatarie, se sterge zona cu un 

stergator abraziv manual sau se 

foloseste un scruber automat pe langa 

stergatorul abraziv. 

Este necesar sa se procedeze astfel 

pentru indepartarea depozitelor 

persistente. Nu se vor folosi 

stergatoare abrazive  

pe suprafete pictate, din otel inox, 

aluminiu material plastic.  

7. Uscati zona corespunzator cu racleta 

pentru a indeparta murdaria desprinsa 

de pe suprafete.  

8. Stergeti suprafetele, daca este 

necesar, cu o carpa curata si uscata, 

indepartati ultimele ramasite si uscati 

cu mijloace auxiliare.  

9. Se poate folosi "aspirarea umeda" 

(wet vac).  

 


