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Prof Line Power Degrease is een extra krachtige ontvetter specifi ek ontwikkeld als 
dieptereiniger voor het verwijderen van vastzittende vetten op waterbestendige 
oppervlakken zoals frituurvetten, dierlijke vetten en plantaardige vetten. Prof Line Power 
Degrease is zeer geschikt voor het hygiënisch schoonmaken van werkoppervlakken die in 
aanraking komen met voeding en dit zonder sporen na te laten. Prof Line Power Degrease is 
door de geconcentreerde formule zuinig in gebruik en kan puur of verdund gebruikt worden. 
Prof Line Power Degrease bevat geen parfum noch kleurstoffen en is geschikt voor gebruik 
in de voedingsindustrie.

Gebruiksaanwijzing: Prof Line Power Degrease, al naargelang de graad van bevuiling, 
al dan niet verdund aanbrengen op het te reinigen oppervlak en enkele minuten laten 
inwerken. Het oppervlak reinigen met een doek of schuurspons en goed naspoelen 
met proper water. Laten drogen. Langdurig contact met plastic, geverfde of gepolijste 
oppervlakken, aluminium of linoleum vermijden.

Dosering: klaar voor gebruik.  
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Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: >5%<15% niet-ionogene wasactieve stoffen, <5% EDTA
• Vorm: vloeistof
• Kleur: helder 
• PH-waarde: 12,5
• Gevaarlijke reacties: niet van toepassing
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte met een 
temperatuur tussen 0° en 40°C.
• Hantering: voor personen met een gevoelige huid is het aangewezen om handschoenen te 
gebruiken.

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking
• Bescherming van de handen: voor personen met een gevoelige huid is het aangewezen om 

handschoenen te gebruiken.
• Gezichtsbescherming: bij normaal gebruik niet van toepassing.
• Veiligheidskledij: niet van toepassing

Eerste hulp

• Huid: spoelen met water.
• Ogen:  onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Contactlenzen verwijderen.
• Inname: niet giftig, de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts raadplegen.

Verkoopseenheid: 750ml e & 5L e 

Artikelcode : AR0629 & AR0618
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