
TOOTEINFO 
 GRILLIDE PUHASTUSVAHEND             

ULTIMA  

 
Art. No. 203.882 10 L kanister 

 
* tugevalt leeliseline vahutav puhastusvahend 
* lahustab tõhusalt mustuse ning eemaldab hõlpsasti kõrbenud õli, rasva,  
valgu ja tärklise jäägid, paakunud plekid, suitsust tekkinud vaigu 
* kontsentreeritud ja spetsiaalne toimeaine moodustab kauapüsiva  
suurepäraste puhastusomadustega vahu 
* sobib kasutamiseks soojadel ja kuumadel pindadel 
* ei sobi kasutamiseks värvitud ning kergmetallist pindadel ning pindadel, 
mis on leeliste suhtes tundlikud 

 
KASUTUSALA:  
Grillide ja ahjude, suitsutite, suitsupuhurite ja –seadmete, terasest küpsetus- 

seadmete ja riiulite professionaalseks puhastamiseks. Vahupihustiga pealekandmiseks tuleb ainet eelnevalt  
sobivas vahekorras lahjendada. Tugevalt määrdunud pindade puhul lasta ainel mõjuda pikemat aega. Mõeldud  
kasutamiseks ainult leelisekindlatel pindadel. Toode ei sobi kasutamiseks värvitud ja kergmetallist pindadel. 

 

KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHEND: 
Lahjendamine:  Suitsuahjude ja suitsust tekkinud vaigu puhul 1:5 kuni 1:20. 

Pinnad eelnevalt kuumutada 90°Cni ning kanda puhastusvahendit pihustades või vahupritsi abil ja lasta mõjuda  

15 minutit. Seejärel loputada pinnad põhjalikult rohke puhta veega. 

 

Lahjendamine: Suitsutusnõude, metallist küpsetusseadmete ja riiulite puhul 1:20 kuni 1:40. 

Kanda puhastusvahendit pihustades või vahupritsi abil ja lasta mõjuda paar minutit. Seejärel loputada pinnad  

põhjalikult rohke puhta veega. Väiksemate esemete puhastamiseks võib neid leotada anumas, millesse on lisatud  

vastavalt määrdumisastmele lahjendatud ainet. 

 

Lahjendamine: Kergelt määrdunud metallist ahjuplaatide, serveerimiskärude ning igapäevaseks puhastamiseks  

lahjendada vahekorras 1:40 kuni 1:60. 

 
Kui toodet kasutatakse ebaõigesti ja selle tagajärgedest tulenevalt esitatakse nõudeid, siis neid nõudeid ei tunnustata. 

TEHNILISED ANDMED: 
Olek:    helekollane vedelik 
Lõhn:    kerge 
Viskoossus:   madal 
Tihedus:    1400 g/L 
pH-väärtus tarnimisel: 14 

 

KOOSTISAINED: 
Alla 5 %: mitteioonsed pindaktiivsed ained, anioonsed 
pindaktiivsed ained 
GIS-kood: GG 70 
Säilivus: originaalmahutis vähemalt üks aasta 
 

Selles valmistises sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide 
biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on sätestatud EÜ määruses nr 
648/2004. 

 
MÄRGISTAMINE 

 
TRANSPORT: ÜRO nr: 1824 / Ametlik transpordinimetus: naatriumhüdroksiidi lahus /  
  Klass: 8/ Pakendigrupp: II / ADR 

 

    

Sisaldab: Naatriumhüdroksiid 
 

OHULAUSED: 

H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 

 

HOIATUSLAUSED: 

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. 

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
P305+351+338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul 

ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on 

kerge eemaldada. Loputada veel kord. 

P301+330+331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile 

oksendamist. 

P303+361+353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik saastunud rõivad 

viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega/ loputada duši all. 

P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. 

 

 

Ettevaatust 


