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Beskrivning
Rengöringsmedel med hög fettlösande effekt. Perfekt till 
storkök.

Egenskaper
•	 Alkaliskt snabbverkande rengöringsmedel för köks-

rengöring, löser effektivt upp fettavlagringar, av-
lagringar från vegetabilisk olja och äggviterester av 
både vegetabiliskt och animaliskt ursprung. 

•	 Flowcrete Grasset kan användas i både kallt och 
varmt vatten. 

•	 Innehåller korrosionshämmare. 
•	 Produkten innehåller endast godkända komponenter 

för användning i lokaler med livsmedelsproduktion.

Användningsområde
Kan användas på alla alkalie- och vattentåliga golv som 
t.ex. epoxi, polyuretan och akryl. Samt på väggar och 
arbetsbord i verksamhet med livsmedelshantering, t.ex. 
storkök, charkuteributiker, slakterier, mejerier, ostbutiker, 
bagerier, sjukhus, hotell och liknande. 

Kan användas tillsammans med skumutrustning. Produk-
ten innehåller korrosionshämmare och kan därför även 
användas på eloxiderade aluminiumytor. Bör ej använ-
das på alkalikänsliga material som linoleum, lackerade 
ytor osv.

Användning
OBS! Gör alltid ett mindre test för att kontrollera ytans tå-
lighet. 

Daglig rengöring: Med våtmopp, maskinell våtrengöring, 
rengöring av övriga ytor: 50–200 ml/8 liter vatten.

Grundrengöring: 1 liter till 8 liter vatten. Skura med ma-
skin och sug upp tvättvattnet.

Skumrengöring: Häll den outspädda produkten i skum-
sprutans behållare. Välj dosinställning från 1:4 till 1:10 
beroende på graden av nedsmutsning. Täck objektet 
med skum. Låt verka i ca 10 min. Skölj sedan med rent 
vatten.

Mycket envis smuts: Använd outspädd Flowcrete Grasset 
i 1-liters sprayflaska.

Arbetsredskap och köksutrustning som kommer i direkt-
kontakt med livsmedel måste sköljas av med rent vatten. 
Varmt vatten (40–60°C) ökar Flowcrete Grassets effektivi-
tet vid kraftig fettnedsmutsning. Om det finns avlagringar 
av fett och äggviteämnen på golvet används Flowcrete 
Grasset i angiven dosering i kallt vatten. Skura sedan 
med varmt vatten från skurmaskinens vattentank.

Flowcrete Grasset

Förbrukning per m2

Daglig rengöring: 0,5 -1 ml
Grundrengöring: 40 ml
Skumrengöring: 20 ml

pH-värde
Koncentrat ca 13 
Brukslösning ca 11

Emballage
10-liters dunk

Tåler inte frost

Ej konsumentprodukt enligt 1999/44/EF Art. 1!
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Specialdesignade rengöringsprodukter 
för härdplastbeläggningar


