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neodishergrill 

tekutý čisticí prostředek na grily 

Hlavní oblasti použití: Ruční čištění grilů, pečících trub a varných desek sporáků v profesionálních kuchyních, pekárnách a řeznictví.  
  
Charakteristika: neodisher

®
 grill je speciální čisticí prostředek k odstraňování připečených a mastných zbytků jídel z grilů             

a pečicích ploch. Přípravek je vhodný pro litiny, černé plechy a nerezovou ocel. Není vhodný pro hliník a slitiny 
lehkých kovů. 

 
Použití a dávkování: Pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 
 Záleží na stupni znečištění. Nastříkat či nanést koncentrát nebo roztok na studené či vychladlé plochy.  

(Zahřát na 50-70°C). Maximální teplota by neměla přesáhnout 70°C. Je nutné se vyvarovat vysokým teplotám 
neboť v důsledku odpařování roztoku může docházet ke zbarvení nerezové oceli. 
 
Maximální doba působení  je 5 minut (nerezová ocel max. 1 minutu). Rozpuštěné nečistoty důkladně setřeme   
a opláchneme vodou. 

 

Lehké znečištění 10 % 100 ml/l 

Velké znečištění koncentrát 

  
  
 Pouze pro profesionální použití. Nesměšujte s jinými přípravky. 
 
Technické údaje:  Specifická hmotnost: 1,3 g/cm

3
 

 Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20°C): 13,9 (10 ml/l)  
 
Složení: < 5 % fosfátů, amfoterních tenzidů 
   
   
Pokyny k uskladnění: Skladujte v rozmezí teplot 0-30°C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby. 
 
Upozornění na nebezpečí   
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku. 
 
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý! 
 

Obsahuje: hydroxid draselný. 
 

            R 35:  Způsobuje  těžké poleptání. 
 
S 23:  Nevdechujte páry/aerosoly. 
S 26:  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
S 27:  Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. 
S 28:  Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
S 36/37/39:  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
S 45:  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li 

 možno, ukažte toto označení). 
 

 

 

 

 


