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 Xon-forte 

Pianowy produkt myjący dla obszaru 
spożywczego 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Właściwości 
Usuwa zanieczyszczenia artykułami spożywczymi takimi jak: białko, tłuszcze, pozostałości  
po smażeniu i pieczeniu oraz przypalone zaskorupienia. Powierzchnie czyszczone  
Xonem-forte, na których przyrządza się potrawy należy koniecznie umyć bieżącą wodą.  
Nie zachodzą żadne wątpliwości co do stosowania Xonu-forte w obszarze spożywczym. 
 

Skład (wg 648/2004/WE) 
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, mydło < 5 %, fosforany < 5 %, 
rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zasady, barwnik spożywczy (CI47005).  
pH (koncentratu): ok. 13,5                                           pH (roztworu roboczego): ok. 13 
 

Obszar zastosowania 
Do wszystkich zasadoodpornych powierzchni w obszarze kuchennym i spożywczym  
takich jak: grille, piekarniki, kuchenki, frytkownice, okapy kuchenne, flizy podłogowe  
i ścienne. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na zasady takich jak: aluminium,  
aluminium eloksalowane i powierzchnie lakierowane.  
 

Sposób użycia 
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu  
odporność materiału na działanie nierozcieńczonego Xonu-forte. 
 
Mycie bieżące (mycie powierzchni): 
Grill, piekarnik itp. rozgrzać do temperatury ok. 30˚C, urządzenie wyłączyć, 
powierzchnię pokryć pianą. Pozostawić na ok. 5-10 min., wyczyścić padem,  
dokładnie zmyć wodą, na zakończenie wytrzeć do sucha.  
 
Mycie pianą: 
Zbiornik napełnić nie rozcieńczonym Xonem-forte.  
Ustawić dyszę od 1:4 do 1:10. 
 
Mycie gruntowne: 
1 L na 8 L zimnej wody. 
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, odczekać 10 min.,  
szorować, zebrać brud, spłukać dokładnie czystą wodą. 
 
Butelkę ze spryskiwaczem można napełnić z 10 L kanistra. 
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
niewłaściwego zastosowania produktu!   
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Mycie kuchni 
 

Zużycie na m² 
Mycie powierzchni: 0,5-1 ml 
Mycie gruntowne:   40 ml 
Mycie pianą:           20 ml 

 

żrący 

w koncentracie 

R 34 Powoduje oparzenia. 
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.  
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
                    porady lekarza. 
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. 
S 45 W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij     
                    porady lekarza-jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 
Zawiera ług alkaliczny. 

Opakowanie Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl 
dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! 

6/500 ml butelek ze spryskiwaczem w 
kartonie, butelka wielokrotnego użytku  

Art.-Nr. j 55 10 45 

10 L kanister Art.-Nr. j 55 10 10 
200 L beczka  Art.-Nr. j 55 10 72 
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