
 

 
 Grasset 

Fettfjerner 
 
Egenskaper 
Alkalisk, hurtigvirkende rengjøringsmiddel for kjøkkenrengjøring, beregnet for fjerning  
av olje, fett og protein rester av vegetabilsk og animalsk opprinnelse. Grasset kan brukes  
i kaldt og varmt vann og gir god korrosjonsbeskyttelse. Produktet inneholder utelukkende  
stoffer som er godkjent for rengjøring av næringsmiddelområder. 
 

Innhold (i henhold til 648/2004/EC) 
Anioniske overflateaktive <5%, ikke-ioniske tensider <5%, såpe <5%, vann-løselige løsningsmidler 
fosfater <5%, alkalier. 
pH-verdi (konsentrat): ca. 13                                                    pH-verdi (klar-til-bruk løsning): ca. 11 
 

Bruksområder 
Egnet for rengjøring av vann-og alkaliresistente gulv, vegger og arbeidsflater i næringsmiddelindustrien, 
for eksempel kantiner, kjøttbutikker og slakterier, meierier, bakerier, sykehus, hoteller og lignende. 
Også egnet for skumpistoler. På grunn av korrosjonsbeskyttelsen, kan Grasset også brukes på  
aluminium. Ikke egnet til bruk på alkali-følsomme overflater slik som linoleum etc. 
 

Bruksanvisning 
Vennligst test på et lite synlig område før første påføring for å fastslå  
om materialet er syrebestandig. 
  
Daglig rengjøring:  
(mopping, maskinrengjøring, overflaterengjøring): 
50-200 ml i 8 liter vann (1-4 pump). 
 
 
Grunnrengjøring: 
1 liter i 8 liter vann, arbeid med skuremaskin, sug opp. 
 
 
Skumrengjøring: 
Fyll beholderen med ufortynnet produkt. Avhengig av graden av smuss, velg oppløsning  
1:4 til 1:10. Påfør overflaten. La det virke i ca. 10 minutter, og skyll med rent vann. 
 
 
Fjerning av vanskelige flekker: 
Bruk Grasset ufortynnet. 
 
Arbeidsflater og kjøkkenutstyr, som kommer i direkte kontakt med mat, 
må skylles grundig med vann fra springen. Varmt vann (ca. 40 ° til 60 ° C) 
øker effektiviteten av Grasset i tilfelle oppbygging av vanskelige smuss flekker. 
For fett og protein rester, bruk først Grasset med den anbefalte oppløsningen med 
kaldt vann, og skrubb gulvet med varmt vann fra gulvvaskemaskin. 
 
Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller 
påføring av produktet. 
 

Forbruk per kvadratmeter 
Mopping / maskinrengjøring: 0.5-1 ml 
Overflaterengjøring:  1 ml 
Grunnrengjøring:  40 ml 
Skumrengjøring:  20 ml 

 
GHS 05, Fare (i konsentrert form); 
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Forårsaker alvorlig øyenskade. P280 Bruk 
vernehansker/øyenbeskyttelse. P305/351/338 HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE:  
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er  
lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. P308/313 HVIS utsatt eller bekymret: ta kontakt med  
lege.  
Inneholder: Trideceth 5-12 / TEA-Dodecylbenzenesulfonate / Potassium Silicate (INCI). 
Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1.  
Kun til profesjonelt bruk. 
 

Forpakning 
Kartong med 6 x 1 liters flasker Art. Nr. j 55 04 01 
Kartong med 2 x 5 liters kanner Art. Nr. j 55 04 05 
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