
 

 
 Grasset 

Vetoplosser 
 
Eigenschappen 
Alkalisch ingesteld, snel werkende keukenreiniger voor het verwijderen van vet, olie en eiwit resten  
van plantaardige en dierlijke herkomst. Grasset is zowel in koud als in warm water te gebruiken.  
Met roestbescherming. Het product bevat uitsluitend bestanddelen die voor de reiniging in de 
levensmiddelenindustrie toegestaan zijn.  
 

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG) 
Anionische tensiden < 5%, niet-ionische tensiden < 5%, zeep < 5%, wateroplosbaar oplosmiddel,  
fosfaten < 5%, alkaliën. 
pH-waarde in concentraat ca. 13                                     pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 11 
 

Toepassingsgebied 
Voor de reiniging van water-, alkalibestendige vloer-, wand- en werkoppervlakken in  
de levensmiddelverwerkendeindustrie bijv.grootkeukens, slagerijen en slachterijen, 
melkverwerkingsbedrijven, kaasfabrieken, bakkerijen, ziekenhuizen, hotels enz.. 
Ook geschikt voor schuimmakende machines. Door de roestbescherming o.a. ook te  
gebruiken op geeloxeerde aluminium oppervlakken.  
Niet gebruiken op alkaligevoelige oppervlakken b.v. linoleum of dispersielakken enz. 
 

Gebruik 
Voor het eerste gebruik een materiaalbestendigheidstest  
uitvoeren op een onopvallende plaats. 
  
Onderhoudsreiniging (moppen / machinale  
natreiniging / oppervlaktereiniging): 
50-200 ml op 8 liter water (ca. 1–4 spuitjes).  
 
Basis reiniging:  
1 liter per 8 liter water, machinaal schrobben, opzuigen. 
 
Schuimreiniging: 
Product puur in de fles doen. Naar gelang de vervuiling  
dosering instellen op 1:4 tot 1:10. Oppervlak inschuimen.  
Na ca. 10 minuten met schoon water afspoelen.  
 
Verwijdering van hardnekkige vervuilingen: 
Grasset puur gebruiken. 
 
Werkoppervlakken en keukeninrichtingen die met levensmiddelen direct  
in contact komen moeten grondig met leidingwater worden nagespoeld. 
Ca. 40-60º C warm water versnelt de werkzaamheid van Grasset bij  
vastzittende vetvervuiling. Bij vet of eiwitvervuiling Grasset in de juiste  
gebruiksoplossing (koud) inzetten en bij het schrobben van de vloer heet  
water via de schoonwatertank van de machine op de vloer aanbrengen.  
Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist  
gebruik van dit middel. 
 

Verbruik per m² 
Moppen / machinale natreiniging: 0,5–1 ml  
Oppervlaktereiniging: 1 ml 
Basis reiniging: 40 ml 
Schuimreiniging: 20 ml 

 
GHS 05, Gevaar (in concentraat); 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. P280 Beschermende 
handschoenen/oogbescherming  dragen. P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen  
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308/313 NA (mogelijke) blootstelling:  
een arts raadplegen. 
Bevat: Trideceth 5-12 / TEA-Dodecylbenzenesulfonate / Potassium Silicate (INCI). 

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1! 

 
 

Verpakking 
6 x 1 ltr fles in een doos Art.-Nr. j 55 04 01 
2 x 5 ltr can in een doos Art.-Nr. j 55 04 05

Keuken-
reiniging  
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