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Alkalmazási terület: 

A Penta Grill W súrolás és karcolás nélkül eltávolítja a 

ráégett olaj, zsír, tojásfehérje szennyeződéseket, hatékony 

kátrány, keményítő és korom eltávolításánál is. 

Összetételénél fogva alumínium felületeken is alkalmazható 

a hatásidő betartása mellett. 

 

Felhasználás: 

A Penta Grill W kézi tisztításra alkalmas, védőkesztyű és 

védőszemüveg használata kötelező! Habosítva 15 - 20 perc 

behatási idő szükséges.  

Szórófejjel is a felületekre juttatható. 

Hosszabb áztatással a makacs szennyeződések is 

fellazíthatóak. 

 

A tisztítás után a felületeket alaposan le kell öblíteni. 

 

Adagolás: 

Felhasználásra kész oldat. 
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Anyagösszeférhetőség: 

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között alkalmazható konyhai 
berendezésekhez, vízálló felületekhez és csempéhez.  
A termék alumínium és színesfém felületeken is használható a hatásidő betartása mellett. 
A felületek védelme érdekében minden esetben próbatisztítást kell végezni. 
 
Technikai adatok: 

Megjelenés: Átlátszó folyadék 
Szag: enyhe 
Sűrűség: 1,01 g/cm3 (20ºC-nál) 
pH: 10,6 (10 g/l; 20°C-nál) 
 
Összetevők: 

kálium-hidroxid 1-5% 
nátrium-szilikát 1-3% 
Alkil-poliglükozid 0,5-1% 
 
Figyelmeztetı mondat: 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat:  

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P305 + P351 + P338   SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása.  
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot  
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, 
valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
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Tel.: +36 23 545 650  Fax: +36 23 370 094 
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