
 

Tooteteave  
 

Rasvaeemaldusvahend                   Fettlöser 
 

Keskkonnasäästlik rasvaeemaldusvahend tugevalt õliga määrdunud pindadele  
 
 

 Omadused
Rasvaeemaldusvahend hollueco Fettlöser on tugevalt leeliseline, viskoosne, väga keskkonnasäästlik ja ülimalt 
kontsentreeritud puhastusvahend leeliskindlate pindade puhastamiseks. See sobib eelkõige grillide, praeahjude ja 
kombineeritud kuumaõhuahjude puhastamiseks. Rasvaeemaldusvahend hollu on suurepärase puhastava toimega, 
eemaldab vaevata kõrbenud õli ja praevedeliku.
Rasvaeemaldusvahendile hollueco Fettlöser on tänu suurepärastele ökoloogilistele omadustele omistatud Austria ja 
Euroopa keskkonnamärgis ning see on saanud asjaomastelt asutustelt positiivse hinnangu.

Koostis ja toime
hollueco Fettlöseri valmistamisel on kasutatud eriti keskkonnasäästlikke lähteaineid.
Pindaktiivsed ained: APG-d (alküülpolüglükosiidid / sahhariidsed pindaktiivsed ained) – valmistatud taastuvast toorainest, 
tugevatoimeline ja kergesti biolagunev Niotensid (lagunduvus: 28 päevaga > 60%). Pindaktiivsed ained vastavad 
detergentide direktiivis (EÜ) 648/2004 toodud biolagunemise nõuetele. Naatriumhüdroksiid
Ei sisalda värvaineid, lõhnaaineid ega mingeid säilitusaineid.
Vaatamata keskkonnasäästlikule koostisele on rasvaeemaldusvahend hollueco Fettlöser võimeline vaevata eemaldama 
ka kõrbenud rasva- ja praejääke.
Sobib kasutamiseks kõikide leeliskindlate materjalide korral. Ei sobi alumiiniumist toodete puhastamiseks.
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Välimus: kollakas läbipaistev vedelik.
Lõhn: tootele iseloomulik
pH : u 14
pH (1%): 12,0
Tihedus: 1,071 g/cm3

 

 
 

 
Vahutavus: vahutab tugevasti.

 
 

• nõrgem toime veeorganismidele
• väiksem ohtlike ainete sisaldus
• selged kasutusjuhised
• vähem pakendijäätmeid
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Kasutamissoovitused/kasutamisvõimalused
hollueco Fettlöseri kasutusvaldkond: sobib praeahjude, grillide ja kuumaõhuahjude korrapäraseks puhastamiseks. Sobib 
ka väga vanade rasva-, suitsutusvaigu- ja kõrbenud valgujääkide eemaldamiseks.

Kasutusjuhend
Kandke lahjendamata rasvaeemaldusvahend hollueco Fettlöser lapi abil puhastatavale pinnale. Soojendage 
kuumutatavad pinnad, näiteks praeahi, võimaluse korral temperatuurini 60–80 °C. Laske tootel toimida 5–20 minutit ja 
loputage siis rohke veega maha. Kandke tingimata kaitsekindaid ja kaitseprille.

 

   
 

Säilitamisjuhis
Toodet võib säilitada temperatuurivahemikus +4 °C kuni +37 °C.

   

Tõhusus/ökoloogia
Tõhusus ja säästlik toime keskkonnale ning ressurssidele on hollu puhul alati esikohal. Spetsialistina ametkondlikult 
kasutatavate puhastusvahendite ja -lahuste valdkonnas pöörame suurt tähelepanu ökoloogiliselt talutavale käitlemisele – 
alates tooraine valikust kuni tarnitavate lõpptoodeteni. Seejuures võtame arvesse ka energia ja vee säästlikku kasutamist 
ning kasutatavate pakendusmaterjalide taaskasutamist. Samal ajal toetame oma kliente koolituste, täpsete 
puhastuskavade ja uusimate doseerimistehnoloogiate soovitamisega toodete igapäevasel kasutamisel, sest me peame 
silmas majanduslikke ning ökoloogilisi eesmärke. Selle tõenduseks on sertifitseerimine standardi ISO 14001 
(keskkonnajuhtimissüsteemi) alusel.

Tõhusus/ökoloogia
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kasutatavate puhastusvahendite ja -lahuste valdkonnas pöörame suurt tähelepanu ökoloogiliselt talutavale käitlemisele – 
alates tooraine valikust kuni tarnitavate lõpptoodeteni. Seejuures võtame arvesse ka energia ja vee säästlikku kasutamist 
ning kasutatavate pakendusmaterjalide taaskasutamist. Samal ajal toetame oma kliente koolituste, täpsete 
puhastuskavade ja uusimate doseerimistehnoloogiate soovitamisega toodete igapäevasel kasutamisel, sest me peame 
silmas majanduslikke ning ökoloogilisi eesmärke. Selle tõenduseks on sertifitseerimine standardi ISO 14001 
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hollueco tootesarja väljatöötamisel pöörasime erilist tähelepanu toorainete ja valmististe keskkonnasäästlikkusele. Peale 
selle tuli hollueco toodetel läbida puhastusvõime väljaselgitamiseks ametkondlikud katsetused.

Ainult sel viisil oli võimalik omistada hollueco toodetele Austria keskkonnamärgis (direktiivi UZ 30 / 1. juuli 2011) ja/või 
Euroopa ökomärgis (EL-i lilleke) EL-i uute kriteeriumite (2011/383/EL) järgi, millega ületati märgatavalt siiani kehtiva 
standardi minimaalsed nõuded puhastusvahendite keskkonnsäästlikkusele.

Rasvaeemaldusvahendi holluECO Fettlöser koostis/koostisained
Pindaktiivsed ained: APG-d (alküülpolüglükosiidid / sahhariidsed pindaktiivsed ained) on valmistatud taastuvast 
toorainest; kergesti biolagunev Niotensid (lagunduvus: 28 päevaga > 60%).
Tootja andmetel on kõik kasutatud pindaktiivsed ained OECD meetodi 301 järgi kergesti ja kiiresti biolagunevad. 
Pindaktiivsed ained vastavad detergentide direktiivis 648/2004/EÜ toodud biolagunemise nõuetele.
Naatriumhüdroksiid
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Puhastusvahendite kontsentraadid on keskkonnasäästlikumad ja ökonoomsemad võrreldes kasutusvalmis 
puhastusvahenditega. Peale selle on võimalik transportida väiksemaid koguseid, mis on samuti keskkonnale kasulik.

Ümbrispakend on valmistatud taaskasutatavast kartongist. Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja neid võib täielikult 
tühjendatuna saata vastavatesse jäätmekogumispunktidesse. Täielikult tühjendatud kanistreid võib tagastada.
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Mahutid: art nr 5571 10-liitriline kanister
 art nr 5572 6 × 1-liitriline pudel kartongpakendis
 art nr 5622 2 × 1-liitriline pudel kartongpakendis

 

 

 

 

 

 

       

 

Käesoleva toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski ei 
anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete omaduste 
kohta!                                                                                            1T512 
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