
 

АЛКАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ПЕРИОДИЧНО 
ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕЖКИ  НАГАРИ ОТ ФУРНИ, ПЕЧКИ, 
КОТЛОНИ, СКАРИ, ГРИЛОВЕ. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

• K 100 е детергент с висока алкалност, който мощно 
елиминира олио, нагорели мазнини и 
карбонизирани субстанции от стените и 
повърхностите на фурни, грилове, скари и др. 
 

• Благодарение на своите дълбокопроникващи и 
                                                              разтварящи съставки К 100  прониква в дълбочина, 
                                                              успявайки да отстрани бързо остатъчните 
                                                              карбонизирани субстанции без необходимост от  
                                                              прекомерно търкане с абразиви, като по този начин  
                                                              се избягва механичното надраскване и повреждане 
                                                                                                                        на повърхностите. 
СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

K 100 намира специфично приложение в хранително-вкусовата промишленост и в 
работата по приготвяне и разпределяне на хранителните продукти, за основно 
почистване на плочките и гриловете за печене и на отвеждащите към камина филтри 
съгласно СИСТЕМАТА HACCP. Отстранява натрупванията от олио, мазнини и 
хранителни остатъци, даже и когато те са с нагар и втвърдени на:   

 

Плочи, скари, фурни, 
грилове, котлони 

 

 
K 100  

нанасяне + изтъркване 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

1. Нанесете K 100 върху повърхността за почистване чрез пулверизатор, гъба, парцал  

      или  четка; 

2. Оставете да подейства няколко минути; 

3. Избършете замърсяванията с гъба; 

4. Грижливо изплакнете с вода. 

Действието на  K 100 е особено ефективно върху горещи повърхности (60 °C). 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЪСТАВ 

 
ФИЗИЧЕСКА Х-КА 

АРОМАТ 

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО 

АКТИВНОСТ 

pH 

ВОДОРАЗТВОРИМОСТ 

БИОРАЗГРАЖДАНЕ                                                                                 
                                                          
                                                          

Алкални съставки,   нейонни ПАВ,   секвестиращи в-ва, 
Антикорозионни съставки 

безцветна прозрачна течност 

без аромат 

1,2 

28% 

14 

пълна 

Всички съдържащи се тензиоактивни съставки отговарят 

на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, 

установени в Приложение ІІІ от Правилника (СЕ) №   648/2004 

 

ХАРАКТЕР НА ОПАСНОСТИТЕ  

И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА 

Продуктът е РАЗЯЖДАЩ. 

Предизвиква тежки изгаряния. 

Да не се вдишва. 
Избягвайте контакта с очите и кожата.. 
В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно и 
обилно с вода и се консултирайте с лекар. 
Да се носи подходящо облекло и ръкавици. 
Защитете очите и лицето. 
Не смесвай с други продукти, особено с киселини. 

ИНДИВИДУАЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА 

 

Oчила за сигурност 

 

Ръкавици от гума  
 или PVC 

 
ОПАКОВКА 

K 100 е в пластмасови туби 
по 3 литра. 

 

 
K100 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА 

Не смесвай с други продукти, особено с киселини. 

Този продукт е изключително алкален и следва да бъде използван предпазливо върху 
деликатни повърхности като алуминий и гума, както и върху уплътненията. 

 

 

 


