CRAFT
FLASH
Рідкий знежирюючий засіб
універсального призначення
Опис:
 Крафт Флеш розроблений для знежирення різних кухонних поверхонь: посуду,
поверхонь, обладнання, столів, стін, підлоги, витяжок тощо.
 Продукт рекомендований для спільного використання з широким спектром засобів і
обладнання компанії UKREUROCHEM для кухні для створення оптимальних умов
прибирання і досягнення високоякісного результату.
 Продукт розроблений для використання на кухнях в ресторанах, кафе, столових, в
тому числі промислових підприємств та ін.

Особливі характеристики:




Швидкодіючий високоефективний продукт
Повне знежирення за одну операцію
Високоякісний результат при низьких концентраціях

Склад: Вода, аніонактивних ПАР від 5 до 15%, неіоногенних ПАР ˂5%, розчинник, барвник,
ароматизатор

Фізико-хімічні властивості:
Колір
Запах
pH (1% водного розчину)
Густина, г/см3

Прозора рожева рідина
Характерний
10,0-11,0
1,0-1,2

Рекомендації по застосуванню:
Для миття кухонних поверхонь, жировловлювачів, витяжних систем, в залежності від складності
забруднення, використовуйте 2-5 % розчин (20-50 мл продукту для приготування 1 л готового
розчину). Нанесіть розчин на поверхню за допомогою губки, при необхідності потріть, змийте
чистою водою і залиште сушитися на повітрі.
Для миття підлоги використовуйте 0,2-0,5 % розчин (20-50 мл для приготування 10 л розчину).

CRAFT
Зберігання:
Зберігайте у щільно закритій тарі у критому, сухому та вентильованому складському
приміщенні за температури від 5 до 30⁰С. Розміщення засобів на складі повинно бути на
відстані не менше 1 м від опалювальних приладів. Продукт стабільний у нормальних
умовах.

Строк зберігання:
24 місяці з дати виробництва при дотриманні умов зберігання.

Заходи безпеки:
Уникайте контакту з очима, шкірою та потрапляння всередину. При роботі з продуктом
використовуйте гумові рукавиці, захисні окуляри. Не змішуйте з іншими хімічними
продуктами.

Правила надання першої допомоги:
У випадку контакту зі шкірою: промийте чистою водою до видалення залишків продукту.
У випадку контакту з очима: промийте чистою водою протягом 15 хв., терміново зверніться
за допомогою до лікаря.
У випадку потрапляння всередину: випийте велику кількість води, слабкий розчин
лимонної кислоти (1 чайна ложка на 1 стакан води).
Продукт відповідає вимогам ТУ У 24.5-36186325-001:2010
Для отримання більш детальної інформації проконсультуйтесь
з представником компанії UKREUROCHEM.

