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OVENREINIGER

COMBI SPRAY is een professionele ovenreiniger die ingebakken vet-
ten snel en efficiënt verwijder t. Dankzij de gelachtige structuur hecht 
COMBI SPRAY zich beter vast op de vervuilde oppervlakken.

        Gebruik

COMBI SPRAY is een professioneel reiniger met dieptewerking voor het 
reinigen van ovens, steamers, kippenspitten, hete luchtovens, bakplaten, 
grills e.d.
COMBI SPRAY geeft ook op koude oppervlakken een uitstekend resultaat. 
Enkel bij aanwezigheid van bijzonder harde, aangekoekte bevuilingen is op-
warmen raadzaam. De diepwerkende actieve stoffen van
COMBI SPRAY verschaffen het product een zelfwerkende reinigingskracht, 
dus zonder schrobben.
COMBI SPRAY hecht zich wegens zijn hoge viscositeit aan verticale opper-
vlakken die doorgaans met snel afdruipende vloeistoffen moeilijk te reinigen zijn.
COMBI SPRAY is biologisch afbreekbaar > 90 %.

        
        Gebruiksaanwijzing

COMBI SPRAY wordt puur gebruikt of  verdund 1l Combi Spray op 1l 
water. Indien geen zware vetten mag men nog verder verdunnen!
COMBI SPRAY met een borstel, sproeipistool of  drukpompverstuiver 
gelijkmatig verdelen over de te reinigen oppervlakken.
COMBI SPRAY bij sterke bevuiling oven opwarmen.
COMBI SPRAY ongeveer 10 minuten laten inwerken en grondig naspoe-
len met water.

         Eigenschappen

Bevat aniogene en niet ionogene oppervlakte actieve stoffen 5 tot 15 %.
Tevens bevat COMBI SPRAY Kaliumhydroxide.
KLEUR: wit 
VLAMPUNT:GEEN
S.G.: 1,0 Kg/L 
HOUDBAARHEID: 2 Jaar

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is    

   zelf  verantwoordelijk voor het  naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

  Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antigifcentrum: 070/24 52 45

3x/week50% verdunnen 
met water

        Verpakking

4x5L
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