
G1     Grill cleaner
Agent de curățare pentru grăsime arsă de pe cuptoare, 
grătare, convectomate sau vase de gătit.

Descrierea produsului

•  Modul cel mai eficient de 
utilizare: încălziți suprafața/
cuptorul/grătarul la 40-60°C 
și aplicați spuma din spray 
direct pe suprafața încălzită.

•  Lăsați să acționeze pe 
suprafață, între 5-15 min.

•  Acționați mecanic, după caz, 
cu o lavetă sau un burete.

•  Clătiți cu apă sau, ștergeți cu 
o lavetă umedă.

•  G1 Grill Cleaner nu este 
inflamabil, așadar nu există 
risc de aprindere.

•  G1 Grill Cleaner îndepărtează eficient grăsimea și urmele de mâncare 
arse de pe vasele de gătit, grătare, din cuptoare și din aparatele 
convectomat. 

•  G1 Grill Cleaner reușește să curețe cele mai serioase urme de grăsime 
și de mâncare arsă. Trebuie doar să încălziți suprafața la 40-60°C, să 
aplicați spuma și să așteptați 5-10 minute. . 

•  G1 Grill Cleaner readuce aspectul nou al tigăilor sau al cuptoarelor și 
ajută la igiena în bucătărie. 

•  G1 Grill Cleaner este o spumă care, în timpul utilizării, nu elimină în aer 
vapori nocivi.

•  G1 Grill Cleaner nu deteriorează emailul sau vopseaua de pe vase sau de 
pe echipamente.

Mod de utilizare

Informatii logistice

Informatii de securitate

Ambalare

Recipient de 750ml spray cu detergent spumă.

În cazul contactului cu ochii: clătiți bine 
cu atenție timp de câteva minute. Îndepărtați 
lentilele de contact dacă este cazul și continuați 
să clătiți ochii cu apă.
În cazul contactului cu pielea: îndepărtați 
imediat hainele contaminate. Clătiți pielea cu 
apă curată. Mergeți imediat la medic dacă nu vă 
simțiți bine. Resturile nefolosite ale produsului 
se vor arunca la deșeuri periculoase.
A se folosi în maxim 24 de luni de la data 
producției menționată pe ambalaj.

•  Poate cauza arsuri severe ale pielii sau rănirea ochilor. 

•  Evitați contactul cu pielea, cu ochii sau cu hainele. 

•  Purtați echipament de protecție: mănuși, ochelari și mască pentru față.

Recipient de 750ml 
din plastic
360 buc./palet



G1     Grill cleaner
Agent de curățare pentru grăsime arsă de pe cuptoare, 
grătare, convectomate sau vase de gătit.

Descrierea produsului

•  G1 Grill Cleaner este un produs 
conceput special pentru 
curățarea convectomatelor 
(curățare manuală sau automată 
a echipamentului).

•  Pentru curățarea manuală: 
aplicați G1 Grill Cleaner pe 
suprafața încălzită la 40-60°C. 
Folosiți produsul nediluat, 
sub formă de spray, și lăsați 
să acționeze timp de 5-10 
minute. Ștergeți cu o cârpă sau 
cu șervet de hârtie. Clătiți cu 
apă. Pentru igiena/dezinfecția 
completă a suprafeței/
echipamentului folosiți și Fairy 
2in1  Dezinfectant Degresant.

•  Pentru echipamente cu curățare 
automată: conectați produsul 
nediluat din aceast recipient 
la sistemul de curățare al 
echipamentului în dreptul 
etichetei care indică ”detergent”. 
Apoi urmați instrucțiunile 
producătorului de echipament.

•  G1 Grill Cleaner îndepărtează eficient grăsimea și urmele de mâncare 
arse de pe vasele de gătit, grătare, din cuptoare și din aparatele 
convectomat. 

•  G1 Grill Cleaner reușește să curețe cele mai serioase urme de grăsime 
și de mâncare arsă. Trebuie doar să încălziți suprafața la 40-60°C, să 
aplicați spuma și să așteptați 5-10 minute. 

•  G1 Grill Cleaner readuce aspectul nou al tigăilor sau al cuptoarelor și 
ajută la igiena în bucătărie. 

•  G1 Grill Cleaner este o spumă care, în timpul utilizării, nu elimină în aer 
vapori nocivi.

•  Compatibilitate: produs excelent pentru suprafețe din inox, emailate 
sau ceramice. A nu se folosi pe suprafețe din aluminiu, zinc sau lemn.

•  G1 Grill Cleaner nu deteriorează emailul sau vopseaua de pe vase sau de 
pe echipamente.

Instructiuni de utilizare

Informatii logistice

Informatii de securitate

Ambalare

Canistră de 5L

În cazul contactului cu ochii: clătiți bine 
cu atenție timp de câteva minute. Îndepărtați 
lentilele de contact dacă este cazul și continuați 
să clătiți ochii cu apă.
În cazul contactului cu pielea: îndepărtați 
imediat hainele contaminate. Clătiți pielea cu 
apă curată. Mergeți imediat la medic dacă nu vă 
simțiți bine. Resturile nefolosite ale produsului 
se vor arunca la deșeuri periculoase.
A se folosi în maxim 24 de luni de la data 
producției menționată pe ambalaj.

•  Poate cauza arsuri severe ale pielii sau rănirea ochilor. 

•  Evitați contactul cu pielea, cu ochii sau cu hainele. 

•  Purtați echipament de protecție: mănuși, ochelari și mască pentru față.

Canistră din plastic de 5L 
7x12 buc. stivuite pe un 
palet


