
INSTRUKCJA STOSOWANIA Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące 
stosowania produktu zamieszczone w planie 
higieny i na etykiecie produktu.
Podczas stosowania produktu noś 
odpowiednią odzież ochronną.
Przetrzyj powierzchnię, by usunąć drobne 
zabrudzenia.
Rozcieńcz produkt zgodnie z tabelą 
dozowania roztworu: 

Rekomendowane stężenie (ml/10 I wody)

Powierzchnie/podłogi: 0,25-0,5%  
25-50 ml

Zabrudzone powierzchnie: 
podłogi, dział rybny

0,75-1%  
75-100 ml

Zabrudzone powierzchnie: 
dział mięsny

1,5-2%  
150-200 ml

Przetrzyj powierzchnię czystą szmatką.
Podłogi przetrzyj mopem lub za pomocą 
systemu pianowego.
Przepłucz wodą powierzchnie mające kontakt 
z żywnością.
Zbierz pozostałości płynu w stronę odpływu.

UWAGI / INFORMACJE DODATKOWE
•  Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
•  Zielony płyn o delikatnym sosnowym 

zapachu.
•  Wartość pH: 9,5-11 (100%).
•  Gęstość: 1,02-1,06 (20°C).
•  Związki powierzchniowo czynne są 

biodegradowalne zgodnie z regulacją 
648/2004/CE.

•  Odpowiedni dla powierzchni mających 
kontakt z żywnością.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Produkt ten nie został sklasyfikowany jako 
niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy 
1999/45/EC wraz z jej późniejszymi zmianami. 
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Przechowywać w temperaturze -5°C – 40°C 
wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym 
opakowaniu.

OPAKOWANIE 
6x1 L 
2x5 L

Multi EL 10

PREPARAT DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
Multi EL 10 to uniwersalny preparat do czyszczenia z łatwością usuwający tłuszcz i olej. 
Pozostawia czystą błyszczącą i odporną na osad wapienny powierzchnię. Jest szczególnie 
skuteczny w czyszczeniu obszarów z pozostałościami tłuszczu, takich jak działy rybne czy 
mięsne. W niewielkim stężeniu może być używany bez spłukiwania na powierzchniach 
niemających kontaktu z żywnością. 
Multi EL 10 jest preparatem szybko schnącym o świeżym i delikatnym zapachu. 

Zastosowanie: 
Mycie wszelkich wodoodpornych powierzchni, włącznie z podłogami.

PROFESJONALNE MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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