GRILLREINIGER
Intensief reiniger

BUZ® GRILLMASTER ready-to-use G 576

Hoogalkalische grill- en bakovenreiniger, klaar voor gebruik

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Horeca, grote keukens

■ Lost hardnekkige vet-, olie- en eiwitverontreinigingen op en voedselresten
van grillen, bakken en braden

■ Alkalibestendige bakovens, grills en convectomaten

■ Actieve werking, voor het inschuimen van verticale oppervlakken
■ Hoog vet-emulgerend vermogen
■ Actieve oplossende kracht bij aangekoekt vuil
■ Verklaring van goedkeuring voor de voedingsmiddelenindustrie
■ Zonder geurstoffen

Technische gegevens
pH-waarde

14

Productkleur

kleurloos

Verpakking*

600 ml fles

Bestanddelen conform INCI

AQUA, POTASSIUM HYDROXIDE, COCAMINE
OXIDE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, PHOSPHORIC ACID MONOOCTYL ESTER
TEA SALT, PHOSPHORIC ACID MONODECYLESTER POTASSIUM SALT, FATTY ALCOHOL
ALKOXYLATE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM
ALKYLAMINE CARBOXYLATE

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

GRILLREINIGER
Intensief reiniger

BUZ® GRILLMASTER ready-to-use G 576

Hoogalkalische grill- en bakovenreiniger, klaar voor gebruik
Toepassing en dosering
Puur
Schuim aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Laten
inwerken afhankelijk van de mate van verontreiniging. Grondig
naspoelen met schoon water. Apparaat desgewenst verwarmen na reiniging.

Advies
Oppervlakken of voorwerpen die direct met levensmiddelen in aanraking
komen, dienen middels zorgvuldig spoelen met water van restanten van reinigingsmiddel te worden ontdaan.
Alleen gebruiken op afgekoelde oppervlakken. Warmtebron uitschakelen voor
toepassing.
Niet geschikt voor alkaligevoelige materialen, zoals aluminium of non-ferrometaal. Kleurveranderingen of -verschillen hebben geen invloed op de kwaliteit
van het product.

Aanvullende producten
Budenat® Intense D 443 Budenat® Rapid D 444 Budenat® Alkasept D 445 Budenat® LM D 447 Bistro G 435 - Intensieve reiniger voor de keuken
Metapol G 505 - Gebruisklare metaal polish
Buz® Metasoft G 507 - Gebruisklare roestvrijstalen reiniger
Buz® Polish G 508 - Gebruiksklare schuurmelk, dik, vloeibaar
Buz® Dish Fix G 530 - Afwasmiddel voor handafwas, neutraal
Buz® Grillmaster G 575 - Grill & oven reiniger, sterk alkalisch
Indumaster® Intensive IR 44 - Keuken-industriële reiniger, fosfaatvrij
Planta® Aloe P 314 - Ecologisch afwasmiddel voor handafwas, neutraal
Budenat® Rapid Wipes D 444 -

Gevarenaanduidingen
H290
H314

Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Buz®
Grillmaster ready-to-use G 576 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
G576-0600R4

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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