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FRIGGITRICE  
 
 
 

FRITŐZ TISZTÍTÓ TABLETTA  

Professzionális olajsüt őkhöz fejlesztve  

Tisztává és fényessé varázsolja a süt őt 

Könny ű adagolás 

 

 
 
 
 

 
Professzionális ipari felhasználásra készült fritőz tisztító tabletta, amely kiválóan eltávolítja az odaégett 

makacs, zsíros szennyeződéseket az olajsütők belsejéről is. HACCP rendszerben használható.  
 

 HASZNÁLAT  
 

 

A használt olaj leengedése után töltsük meg a fritőzt vízzel majd helyezzük bele a fritőz nagyságához 
mérten a megfelelő számú tisztító tablettát: 

 

15 literes fritőzhöz 2 tabletta 

25 literes fritőzhöz 3 tabletta 
 

Kapcsoljuk be a fritőzt, forraljuk fel a benne lévő vizet, hagyjuk állni 20 percig. Ezután a feloldott 

szennyeződéseket szűrjük le, engedjük le a koszos vizet, majd alaposan öblítsük le az esetleges 

vegyszermaradványok eltávolítása miatt.  
 

  HÍGÍTÁS 
 

 

A fritőz méretétől függően:  2 tabletta a 15 literes és 3 tabletta a 25 literes olajsütőkhöz. 
 

 TECHNIKAI ADATOK  
 

 

MEGJELENÉS:  Tabletta 

SZÍN: Fehér  

ILLAT: Technikai  

COV: 0,00% 
 

PH Aktív hatóanyag [%] Sűrűség (g/ml) Nyomás (bar) Viszkozitás (cP) Össz. szárazany. t. [%] 

12 ± 0,5 74,5 ± 1     

 

További információ: Minden csomagolás 30 tablettát tartalmaz (900 g). 
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 FIGYELMEZTETÉSEK 
 

 

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, 

hosszantartó károsodást okoz. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését. Viseljen védőkesztyűt 

és szem/arcvédőt. LENYELÉS ESETÉN: Öblítsük ki a szájat. Hánytatni tilos. HA BŐRRE (vagy hajra) 

KERÜL: A szennyezett ruházatot azonal le kell vetni. Öblítse le a bőrét vízzel. SZEMBE KERÜLÉS 

ESETÉN:  Több percig tartó óvatos öblítés. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen 

megtehető. Az öblítés folytatás. Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. A tartalom 

ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően.  

Tartalmaz: Nátrium-Metaszilikát Pentahidrát, Diklórizocianurát. 

 

FIGYELEM VESZÉLY 

 
 MEGJEGYZÉS 

 

 

Használat előtt figyelmesen olvassa el a termék Műszaki adatlapját és Biztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket.  

Nem vállalunk felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért.  

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap rendelkezésre áll. 
 
 CSOMAGOLÁS   

  
Cikkszám 

 
    Kiszerelés 

 
     Mennyiség 

 
Raklap 
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