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Frigosan 

Środek myjący do zamrażarek 
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Właściwości 
Frigosan usuwa oleiste i przesiąknięte tłuszczem zabrudzenia oraz resztki etykietek w 
pomieszczeniach zamrażalniczych podczas ich pracy. Nie wymaga przemieszczania  
żywności, rozmrożenia pomieszczenia czy też przerywania procesu chłodzenia. Frigosan 
stosowany jest do temperatury - 25 ºC. Niskopieniąca receptura produktu pozwala na 
zastosowanie środka do mycia w maszynach jednotarczowych lub podczas mycia  
powierzchni metodą spryskiwania. Nie jest  wymagane zastosowanie automatów myjących  
z zabezpieczeniem przed eksplozją. Umyta powierzchnia wysycha szybko i bez smug.  
Produkt może być stosowany bez żadnych wątpliwości w obszarze spożywczym. 
 
Skład (wg 648/2004/WE) 
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, rozpuszczalne w wodzie  
rozpuszczalniki, substancja zapobiegająca zamarzaniu, barwnik spożywczy. 
pH (koncentratu): ok. 8,5 
 
Obszar zastosowania 
Do wszystkich wodoodpornych podłóg, ścian i powierzchni w pomieszczeniach  
chłodniczych i zamrażalniczych takich jak: flizy ceramiczne, flizy bezpieczeństwa,  
flizy z kamionki z mikroporami, podłogi przemysłowe (jastrych, pomalowany beton), 
powierzchnie ze stali szlachetnej, aluminium i tworzywo sztuczne. 
 
Sposób użycia 
Produkt stosować nie rozcieńczony! 
Do pomieszczeń zamrażalniczych nie wnosić wody, wilgotnych ściereczek  
i wilgotnych mopów.  
Mycie gruntowne: 
Nie rozcieńczony produkt wylać na podłogę i rozprowadzić mopem, pozostawić  
na ok. 10-15 min. do zadziałania produktu, szorować maszyną jednotarczową  
i padem dopasowanym do typu podłogi. Powierzchnię odkurzyć odkurzaczem  
wodnym. Pozostałości zebrać gumową ściągaczką i wytrzeć suchym mopem.  
Po zakończeniu czyszczenia produkt należy dokładnie usunąć.  
 
W celu umycia ścian i powierzchni nie rozcieńczony produkt rozprowadzić przy  
pomocy butelki ze spryskiwaczem lub ściereczki i pozostawić na ok. 5 min. do  
zadziałania produktu. Jeżeli zachodzi potrzeba szorować nieostrym padem.  
Pozostałości usunąć gumową ściągaczką. Powierzchnię wytrzeć do sucha 
ściereczką.  

Zużycie na m² 
Mycie gruntowne podłóg: 250-300 ml 
Mycie gruntowne ścian i powierzchni: 150 ml 
 

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

 

Opakowanie 
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 Mycie kuchni 
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