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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Czysty piekarnik i grill 

 

Profesjonalny środek do czyszczenia 

piekarników, grilli, rusztów, rożnów i 

akcesoriów 

 

POJEMNOŚĆ 0,5l 

WŁAŚCIWOŚCI Środek Czysty piekarnik i grill jest przeznaczony do usuwania przypalonego tłuszczu, 

okopceń, sadzy z piekarników, rożnów, grilli, rusztów, blach, przypalonych naczyń. Można 

stosować na powierzchniach emaliowanych, stalowych, szklanych, żeliwnych, ceglanych. Nie 

stosować na powierzchniach wykonanych z aluminium i miedzi. Usuwa przypalenia bez 

konieczności szorowania. Środek nie zostawia smug i zacieków. Nie rysuje czyszczonych 

powierzchni.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Uwaga! Stosować na zimne powierzchnie i przy wygaszonym palenisku. Podczas korzystania 

z produktu należy używać rękawic ochronnych. 

Przesunąć czerwoną blokadę bezpieczeństwa w dół. Zachowując środki ostrożności rozpylić 

preparat na czyszczoną powierzchnię. Zostawić do zadziałania na kilka minut. Myć za pomocą 

szmatki lub gąbki. Po użyciu dokładnie spłukać powierzchnię wodą i jeśli to konieczne wytrzeć 

do sucha. W przypadku uciążliwych zabrudzeń czynność powtórzyć. Po zastosowaniu 

produktu przesunąć blokadę do pozycji wyjściowej. 

 

SKŁADOWANIE W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temp. 5–30oC, w suchym miejscu. Nie 

wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt wodny – niepalny. Klasyfikowany jako niebezpieczny. Powoduje poważne oparzenia 

skóry oraz uszkodzenia oczu. Produkt należy przechowywać pod zamknięciem i chronić przed 

dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. Preparat nie 

sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Szczegółowe informacje zawarte w karcie 

charakterystyki produktu. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny wodorotlenek sodu,  tlenek 

amidopropylodimetyloaminy kokosowej, 

kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne 

alkilowe, sole sodowe 

 

Postać, 

kolor 

Ciecz, bezbarwna 

Zapach Charakterystyczny  Gęstość  ok. 1,024 g/cm3     

pH ok. 13,0   
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INFORMACJE 

PRAWNE 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


