
Odtłuszczacz GreaseliftROZWIĄZANIA ODTŁUSZCZAJĄCE

Greaselift™
SKUTECZNE ODTŁUSZCZANIE JESZCZE BEZPIECZNIEJSZE*

Liczą się efekty...
Tak skuteczny jak odtłuszczacze alkaliczne

y	Szybko przenika tłuszcz,

y	czyści piekarniki, grille, pochłaniacze i przewody wentylacyjne,

y	doskonały do gruntownego i codziennego czyszczenia,

y	bezpieczny dla aluminium,

y	łatwy w użyciu.

Liczy się bezpieczeństwo...
Aktywnie wspiera bezpieczniejsze środowisko pracy

y	Nie wymaga zastosowania środków ochrony osobistej,

y	eliminuje ryzyko związane z zastosowaniem odtłuszczaczy żrących,

y	nie wydziela trujących oparów, jest bezpieczny dla osób pracujących w pobliżu.

Jedyny odtłuszczacz zapewniający 
tak znakomite efekty bez 
konieczności zastosowania 
środków ochrony osobistej.

*W porównaniu z produktami alkalicznymi, Greaselift nie wywołuje korozji i nie jest niebezpieczny.



Liczy się pro-ekologiczny rozwój...
Wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko

y	Z łatwością ulega biodegradacji
y	Dostępny jako koncentrat 

w 2-litrowych workach,  
za pomocą systemu dozowania  
można uzyskać gotowy roztwór 
przelewany do butelek z rozpylaczem

y	Pomaga znacząco zmniejszyć  
ilość odpadów opakowaniowych

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1.  Przed zastosowaniem upewnij się, że powierzchnia jest ciepła, 

ale nie gorąca (temp. maks. 50oC).

 Rozpyl Greaselift na powierzchnię, dokładnie pokrywając 
zabrudzony obszar pianą.

2.  W zależności od stopnia zabrudzenia, odczekaj 3-15 minut, 
pozwalając by Greaselift przeniknął osad tłuszczu. Nie dopuść 
do wyschnięcia produktu na powierzchni.

3.  Zetrzyj rozpuszczony tłuszcz gąbką do szorowania lub mokrą 
ściereczką.

4.  Przepłucz powierzchnię czystą wodą.

UWAGI
y	Użycie Greaselift nie wymaga zastosowania rękawiczek, 

okularów, ani maski ochronnej.

y	Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia nagrzanych 
powierzchni.

y	Podczas wymiany 2-litrowych worków w dozowniku, należy 
zastosować środki ochrony osobistej.

OPAKOWANIE hANDLOWE

Greaselift RTU (gotowy do użycia) 6 x 750 ml

Greaselift Super Koncentrat* 2 x 2l
2-litrowe worki dostępne od marca 2014 r.
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