KITTFORT PRAHA
Horňátky 1
277 11 Neratovice

Mastnostop „ZAHRADA“
Název výrobku
Mastnostop - zahrada
Složení
Účinný odmašťovací prostředek pro domácí i průmyslové použití. Ředitelný vodou! Výrobek není vhodný pro delší
působení na měkké kovy např. hliník a zinek.

Použití
je nová generace odmašťovacího oplachového prostředku, který Vám zajistí důkladné odmaštění a údržbu zahradních
strojů , grilů a roštů a také podlah garážových stání a pracovních ploch….
- odmaštění zahradních techniky při běžné údržbě,při výměně oleje a před uložením na zimu
( sekačky, křovinořez, řetězová pila ….. )
Jednoduše pomocí rozprašovače nebo štětcem naneste na místa, která potřebujete odmastit a nechte působit 3- 5 min.
Následně oplachujte vodou a pomocí štětce zbytky mastnoty smívejte dolů. U silně znečištěných míst aplikaci opakujte
a dobu případně prodlužte na 5-10min. Odmašťujte vždy jen odpojená elektrická zařízení!!! U benzinových strojů a
zařízení odmašťujte po vychladnutí motoru.!!!
-odmaštění a čištění grilů a roštů:
Grily po vychladnutí odmastíme pomocí rozprašovače a následným setřením vlhkým flanelem. Rošty a části grilů
odmašťujeme v připravené lázni, kterou si připravíme v poměru ( 1:2 = 1L Mastnostopu a 2L vody ) Grilovaní rošt po
použití vložíme do této lázně a necháme působit min 3-12hodin. Následně rošt vyndáme. Dbejte na důkladné opláchnutí
vodou všech částí,které přicházejí do styku s potravinami.
-odmaštění a údržba garážových ploch a pracovních ploch ( ponky, stoly .. )
Mastné pracovní plochy postříkáme, necháme několik minut působit a následně setřeme vlhkým flanelem. Mastné
podlahy garážových stání udržujeme v čistotě pomocí roztoku mastnostopu a vody v poměru 1:6 a s tímto roztokem
vytíráme jako s jinými úklidovými prostředky. Na větší mastnoty ( vyteklý olej na podlaze nastříkáme pomocí
rozprašovače a následně setřeme vlhkým flanelem.
Technické údaje:
pH 13 – 14
nehořlavý
R věty – R36/38
S věty – S2; S26; S37/39; S46
Balení:
500 ml,3 litry
Záruční doba:

24 měsíců od data plnění uvedené na obalu

