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FOOD SERVICE 5000 
Koncentrat do mycia piekarników i grilla 

Opis:  

Skoncentrowany alkaliczny środek myjący, skuteczny w usuwaniu przypaleń, posiada dobre właściwości rozpuszczające oleje i 

tłuszcze.  

 

Zastosowanie: 

Ułatwia czyszczenie grilla, płyt, pochłaniaczy, komory wędzarnicze, wentylatorów, patelni, piekarników i wyposażenia. Można 

stosować do innych powierzchni, np. stali, żelaza, niklu, szkła. Ciepłe powierzchnie jest łatwiej czyścić. Podgrzewać do temp  

80°C.  

 

 

 

                       

 

Rozcieńczanie:  

1. Piekarniki i wyposażenie:  

Regularne mycie - roztwór 1 :3. Nanieść roztwór na powierzchnie, pozostawiając na 2-5 minut. 

Szorować nylonową myjka lub padem, jeśli to konieczne. Wytrzeć suchą ścierką lub gąbka. 

Spłukać wodą. 

Przypalenia - stosować bez rozcieńczenia. Pozostawić na 5 minut szorować myjką lub gąbką jeżeli 

to konieczne. Spłukać wodą lub wytrzeć do sucha.  

2. Grill i płyty:  

Lekkie zabrudzenia: - rozcieńczyć 1:20 lub 1:30 Nałożyć i pozostawić na 5 minut. Szorować 

odpowiednim padem, dobrze spłukać wodą.  

Średnie zabrudzenie - rozcieńczyć 1:3 lub 1:4 Nałożyć i pozostawić na 5 minut. Szorować 

odpowiednim padem, dobrze spłukać wodą.  

Silne zabrudzenie - Nałożyć w rozcieńczeniu 1:1 na oporne przypalenia lub tłuszcz, pozostawić na 

5 min. Grube przypalone warstwy usuwać skrobakiem lub padem, dobrze spłukać wodą..  

Uwaga: Zneutralizować powierzchnie sokiem z cytryn lub octem, następnie posmarować tłuszczem roślinnym lub zwierzęcym, 

co zapobiega ponownemu przypalaniu.  

3. Pochłaniacze i wentylatory:  

Rozcieńczyć 1:4, spryskać powierzchnie, pozostawić na 5 min, przetrzeć gąbką. Spłukać wodą.  

4. Patelnie, piekarniki. 

Usunąć nadmiar tłuszczu. Rozcieńczyć 1:3, nalać na patelnię, rozgrzać roztwór do 80°C na czas około 5 min. Usunąć roztwór, 

spłukać dobrze wodą.  

 

Ostrzeżenie: 

             
Niebezpieczeństwo 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 

oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU 

KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 

wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ 

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 

płukać. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. 

Zawiera wodorotlenek sodu. 

 

Pojemność: 1L, 5L 

Wartość pH-  13,2 

PZH NR HŻ/04857/01 OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesięcy         

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU. BHP 


