TCano Norge AS

Krustenfix
Fjerner fastbrent belegg på emalje, glass og metall,
etc.
Bruksområder:
Krustenfix er et spesialmiddel, utviklet spesielt for å fjerne
fastbrente fett- og matrester.
Bruksområder:
l Ovner, grillrister, stekebrett, glassdører, emaljerte og
keramiske flater, etc.
l Renser aluminium, kobber, messing og rustfritt stål.

Produktbeskrivelse:
Krustenfix er et ekstremt moderne produkt basert på en
helt ny arbeidsmetode. Fastbrente rester fra bakeprodukter,
steking, fett o.l. blir fjernet uten å etterlate seg noen form for
rester. Dette er mulig siden produktet jobber seg under det
fastbrente laget og separerer dette fra underlaget. Deretter
fjernes det ved rengjøring med kun rent vann.
Krustenfix er høykonsentrert, ikke-etsende og biologisk
nedbrytbar. Krustenfix er ikke skadelig for huden og er
sertifisert for bruk i forbindelse med matvarer.

Sterkt forurenset ovn. Ca 8 timers virketid
ved 55° C. Noen få fastbrente rester satt
igjen, men løsnet ved neste behandling.

Brukerveiledning:
l Produktet leveres i konsentrat og skal ikke tynnes.
l Sprayes på flaten, alternativt kan gjenstanden senkes
ned i væsken.
l Best resultat oppnås ved en temperatur på ca 55° C.
l Virketid kan variere fra noen minutter og opp til 24 timer.
l Vaskes av med f. eks. svamp og vann (varmt vann kan
øke effekten). En sprayflaske med rent vann kan benyttes
ved avvasking av veggene i stekeovnen.
l Vanlige lakkerte flater vil kunne skades (løses opp).
Rens av stekovn:
l Luft ovnen en stund med litt varme/varmluft etter rengjøringen før den tas i bruk. Eventuell lukt som måtte være
igjen vil ikke påvirke matlagingen.

Når du bruker dette produktet, vennligst les instruksjonene på flasken/beholderen. Vi ønsker å gjøre det klart at bruk av kjemiske preparater bare bør skje når det tas hensyn til sikkerhets-tiltakene og at produktet
er utilgjengelig for barn. Den tekniske informasjonen er i henhold til de nyeste, tekniske kunnskapene og komponert av vår egen erfaring. I lys av de mange bruksområdene som er mulig med dette produktet, er
det derfor brukerens ansvar å handle i henhold til den gitte situasjonen med hensyn til sikkerhet - det vil si brukeren sitt eget ansvar. Vi kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig ved feilaktig bruk av dette
produktet utenfor vår kontroll. I tilfelle en ny versjon av denne informasjonen blir tilgjengelig - er denne informasjonen ? anse som ugyldig. Se forøvrig HMS datablad.
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