Ātri un droši izšķīdina tauku nogulsnes
Jūsu ieguvums
• Efektīvs līdzeklis vecu un piedegušu tauku aplikuma noņemšanai.
• Tauku piedegumu šķīdinātājs, kas veidojas uz gāzes un elektriskajām plītīm, grilliem
un grilla piederumiem, kā arī uz jebkurām citām virsmām virtuves zonā. Jūs iegūsiet
nevainojamu tīrību, izmantojot deleo® viskozo attaukotāju.
• Izmantojot deleo® viskozo attaukotāju, tas ir jāšķaida ar ūdeni (skatīt lietošanas
instrukcijā), - tādēļ tas ir arī ļoti ekonomisks. Piemēram, lakotu virsmu
tīrīšanai nepieciešams 200 līdz 400 ml deleo® viskozo attaukotāju sajaukt ar 600 līdz
800 ml ūdens.
• deleo® viskozais attaukotājs ir piemērots visu virsmu tīrīšanai, tādēļ Jums nebūs
vajadzīgs vairs neviens cits šāda veida produkts.

Lietošanas instrukcija

deleo® viskozais
attaukotājs

• Lietojams visām iepriekš aprakstītām virsmām.
• deleo® viskozais attaukotājs šķīdināms šādās attiecībās 1:20 (800 ml ūdens + 200 ml
deleo® viskozais attaukotājs) līdz 1:40 (600 ml ūdens + 400 deleo® viskozais
attaukotājs).
• Uzsmidziniet šķīdumu un ļaujiet tam iedarboties aptuveni 60 sekundes.
• Tad uzvelciet gumijas cimdus, paņemiet porolona švammīti ar abrazīvu pārklājumu vai
bez abrazīva pārklājuma metāliskajām virtuves virsmām un virtuves tvaika nosūcēju
filtru tīrīšanai, ar riņķveida kustībām notīriet tīru.
• Tad ar mitru deleo® higiēnisko mikrošķiedras salveti noskalot un noslaucīt sausu.
• Tīrot pulētas virsmas, tādas kā tvaika nosūcēji un nerūsējošā tērauda pannas, pēc
tīrīšanas nopulējiet, lai uz virsmām neveidotos svītras.
• Izmantojot šo līdzekli pārtikas rūpniecībā, virsmas pēc to tīrīšanas jānoskalo ar ūdeni.
• Tīrot virsmas un priekšmetus no alumīnija un cinka, atšķaidīt attiecībā no 1:30 līdz
1:40. Pirms tīrīšanas pārbaudiet līdzekli, kādā nemanāmā virsmas vietā, vai tas ir
saderīgs ar virsmu un neveido virsmas bojājumus.

Pielietošanas sfēras
• Tvaika nosūcēji, visa veida grilli un to piederumi, gāzes plītis un krāsnis, cepšanas
pannas un restes, katli un visas metāliskās virsmas virtuvē.
• deleo® viskozais attaukotājs ir uz ūdens bāzes ražots, augstas koncentrācijas
tīrīšanas līdzeklis, kurš paredzēts audu un minerālo eļļu un tauku, olbaltumvielu, kā
arī kvēpu un parafīna notīrīšanai.
• Bioloģiski sadalās, sastāvs atbilstošs EK direktīvām.
• Nedegošs, sastāvā nav fosfātu.
• Optimāla saķere ar vertikālām virsmām, pateicoties putām un viskozitātei.

Produkta numurs Tilpums
708.005
1000 ml pudele

Iepakojuma izmērs
1 kaste (6 pudeles, katra 1000 ml) (iekļauts izsmidzinātāja uzgalis)

www.deleo.lv tel. +371 27889902
®

„deleo – Die Kraft“ ir izstrādāts Vācijā. Ražots Eiropas Savienībā.

