
Xịt sản phẩm lên các bề mặt được làm nóng ở nhiệt độ chạm tay 
(~ 50ºC) để đạt kết quả tối ưu.
Giữ can thẳng đứng và  xịt đều lên bề mặt.
Cho phép tác động trong khoảng thời gian 10-20 phút nhưng 
không cho phép để khô, lặp lại quá trình nếu cần thiết.
Tác động lên các vết bẩn cứng đầu để tăng khả năng thẩm thấu
Lau sạch các Lau sạch các vết bẩn đã được làm mềm, bong ra với một miếng 
vải ẩm sau đó vệ sinh sạch bên trong lò nướng với nước nóng sạch.
Lau sạch nước còn đọng lại
Vệ sinh chảo chiên
Đổ dầu ra
Pha sản phẩm với tỷ lệ 1:20
Đổ đầy nước nóng & sản phẩm (tỷ lệ 1:20) vào chảo tới mức tối đa 
cho phépcho phép
Đun sôi và kiểm soát trong vòng 15 phút
Xả bỏ nước và khuấy khi cần thiết
Phương pháp ngâm
Pha sản phẩm với tỷ lệ 1:20
Bổ sung nước nóng để ngập hết các dụng cụ cần vệ sinh
Chờ khoảng 15 phút, khuấy động nếu cần thiết
Rửa lại Rửa lại với nước sạch.
Không được khuyến nghị để sử dụng trên các bề mặt tự làm sạch, 
nhôm, nhôm anod hóa, mạ kẽm hoặc các bề mặt sơn nhạy cảm

ƯU ĐIỂM ỨNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

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

Loại bỏ cặn carbon (than) trong quá trình đốt cháy, mỡ và 
thức ăn thừa

Sản phẩm bám vào các bề mặt tăng thời gian tiếp xúc 
và làm giảm bớt tiêu hao lượng sản phẩm sử dụng

Dễ dàng nhận biết các vị trí đã được sản phẩm bao phủ do 
đó giảm lượng sản phẩm sử dụng

Là sản phẩm tẩy rửa mạnh

Vòi xịt kéo dài giúp cải thiện phạm vi vệ sinh và giảm thiểu 
nguy cơ hít phải

   Làm sạch với nhiều nước sau khi vệ sinh bằng sản phẩm

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 khác.

Sản phẩm cao cấp làm sạch lò nướng pha sẵn, có tính kiềm cao với vòi xịt tạo 
bọt được thiết kế kéo dài
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