
PROFESSIONAL KITCHEN HYGENE
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Oven Rinse Power
ADITIV DE CLATIRE PENTRU CUPTOARE CU 
SISTEM DE CURATARE INCORPORAT

UTILIZARE
1. Verificati planul de igiena

pentru informatii detaliate
2. Purtati manusi si ochelari de 

protectie atunci cand manevrati
produsul

3. Umpleti tancul pentru aditiv de 
clatire al cuptorului cu Oven
Rinse Power.

4. Porniti programul de curatare si 
urmati instructiunile
recomandate de producator.

INFORMATII 
Inainte de utilizare testati 
compatibilitatea  produsului  pe o 
suprafata mica. 
Numai pentru uz profesional!

MASURI DE SIGURANTA
Pentru mai multe informatii 
consultati eticheta produsului si 
fisa cu date de siguranta. 

DEPOZITARE
Temperatura recomandata de 
depozitare: intre -10° si 40°C in 
ambalajul original. 

AMBALARE 
2 x 5L

Ecolab SRL
Iasi,Sos Pacurari 138 Bucuresti, Sos. Pipera 46F
RO-700545, Romania Romania
Tel ++40 / 0232/ 22 22 10 Tel: 031 805 87 00
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Oven Rinse Power a fost conceput special pentru  a fi utilizat in cuptoare cu sistem de 
curatare incorporat. Aplicarea sa usoara si rapida va va imbunatati standardele de igiena 
si va mari durata de viata a cuptorului dumneavoastra. Formula sa specifica 
neutralizeaza eventualele urme de detergent din interiorul cuptorului si indeparteaza 
depunerile de calcar ce apar in timpul functionarii cuptorului. Produsul lasa suprafetele 
uscate, igienizate si stralucitor de curate si economiseste timp si costurile cu personalul. 
Oven Rinse Power poate fi utilizat in toate sistemele automate de curatare din cuptoare 
si cuptoare cu aburi. Pentru curatare recomandam Oven Cleaner Power. Produsele au 
fost concepute sa actioneze impreuna pentru cele mai bune rezultate de curatare.
Recomandat de Electrolux.
Utilizare: pentru toate cuptoarele cu sistem de curatare incorporat.
• Clean – Suprafete stralucitor de curate, chiar si in apa dura.
• Safe – Sistem de curatare automat; nu permite contactul cu produsul.
• Efficient – Actiune de clatire rapida, economisind apa si costurile cu personalul.
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