
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ƯU ĐIỂM CÁC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

Hiệu quả loại bỏ dầu mỡ cứng đầu và than hình thành từ lò 
nướng, khay nướng và bếp

Để có kết quả tối ưu làm nóng lò tới nhiệt độ chạm tay 
(khoảng 50 ° C)và xịt tạo bọt đều trên toàn bộ bêntrong lò.
Thời gian cho phép tiếp xúc bề mặt làm sạch khoảng10-20 
phút nhưng không để khô, lặp lại quá trình nếu cần thiết. 
Các vết bám cứng đầu có thể cần tác động với một miếng 
chà xoong màu xanh hoặc bàn chải không lo lắng ăn mòn
Lau sạch các Lau sạch các vết bẩn đã Không sử dụng trên các bề mặt
nóng. được làm mềm, bong ra với một miếng vải ẩm sau 
đó vệ sinh sạchbên trong lò nướng với nước ấm sạch.
Để khô trong không khí trước khi trở về sử dụng lại.
Không sử dụng trên các bề mặt nhạy cảm sơn, kẽm hoặc 
nhôm.
Không cố gắng để sử dụng khi chai chứa sản phẩm bị đảo 
ngượngược, vì điều này có thể dẫn đến rò rỉ của sản phẩm. 
Khi không sử dụng, các đầu phun tạo bọt nên được chuyển 
sang ở vị trí tắt để ngăn chặn khả năng rò rỉ nếu chai vô tình
lật đổ.

Loại bỏ dầu mỡ cứng đầu và than hình thành từ lò 
nướng, khay nướng và bếp

Sản phẩm làm sạch các khu vực bẩn từ trung 
bình tới nặng

Activ là phù hợp để sử dụng trong các cơ sở phục vụ và bếp
chuyên nghiệp trong các trường cao đẳng, trường học và các 
trường đại học,căng tin cơ quan công nghiệp và công cộng, 
khách sạn, trung tâm giải trí và nhà hàng

Tác động tạo bọt bám trên bề mặt đảm bảo cho 
việc làm sạch hiệu quả

Thích hợp khi sử dụng trong các cơ sở phục vụ ăn 
uống và các bếp chuyên nghiệp

ACTIV là sản phẩm sử dụng ngay, khả năng làm sạch mạnh mẽ, tạo bọt 
để vệ sinh lò nướng nhằm loại bỏ dư lượng chất béo, dầu mỡ bị cháy 
khỏi lò nướng và trang thiết bị nhà bếp.

Sản phẩm cao cấp làm sạch lò nướng pha sẵn với công thức tạo bọt mạnh mẽ
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Coal Industry Assessment No: 4462

Hướng dẫn sức khỏe và an toàn ở bảng riêng

Lưu kho ở nơi khô ráo

Tránh tràn, tiếp xúc với da và mắt. Khuyến nghị mang dụng cụ 
bảo hộ găng tay, bảo vệ mắt. Rửa sạch ngay lập tức nếu sản 
phẩm tiếp xúc với da
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