
Craft Schaum

Kasutusala

Meetod Kasutusvalmis vahupesuaine igapäevaseks hoolduspuhastuseks.

Pinnad Sobib kasutamiseks eelkõige köökides ja toidu 
väljastamiskohtades, baarilettidel ja külmvitriinidel, pestavate 
pindadel, nagu köögimööbel, roostevabast terasest pinnad, 
keraamilised plaadid, kahhelkivid, plastpinnad, armatuurid, 
praeahjud, õhupuhastid ja muud seadmed.

Juhis Plastide korral on soovitatav teha materjali  
vastupidavuse määramiseks varjatud kohas katse.  
Ei sobi pleksiklaasi puhastamiseks.

Määrdumisaste
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Tõhusus ja ökoloogia

Väike Suur

pH = 7
kontsentraadil

Omadused
• Kasutusvalmis vahupesuaine
• Ajasäästlik meetod: väiksemaid pindu saab puhastada 

ilma ettevalmistuseta.
• Tagab puhta ja triipudeta välimuse ning läikiva pinna 

ilma lisapoleerimiseta.
• Sisaldab rasva- ja õlijääkide eemaldamiseks 

spetsiaalset pindaktiivsete ainete segu.

Eelised
• Suurepärane rasvalahustusvõime  

hoolimata neutraalsest pH-st.
• Tippkvaliteediga toode igapäevaseks  

puhastamiseks köökides.
• Hüdrofiilne toime vähendab uuesti määrdumise 

võimalust ja lihtsustab järelpuhastust.
• Tänu vahule parem nakkuvus ja toimeaja pikenemine 

vertikaalsetel pindadel; puhastusvõime paraneb ja 
aerosooli tekkimise tõenäosus väheneb.

Märgistusteabeta toode

Tõhusus ning keskkonna- ja ressursisäästlikkus on hollu puhul alati esikohal. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud 
puhastusvahendite ja -lahuste spetsialistina pöörame suurt tähelepanu ökoloogiliselt talutavale käitlemisele alates tooraine 
valikust ja lõpetades tarnitavate lõpptoodetega. Samal ajal toetame oma kliente toodete igapäevasel kasutamisel, pakkudes 
neile koolitusi, üksikasjalikke puhastuskavasid ja uusimat doseerimistehnoloogiat, pidades silmas majanduslikku ja ökoloogilist 
aspekti. Selle tõenduseks on sertifitseerimine standardi ISO  14001 (keskkonnajuhtimissüsteemi) ja EMAS-i alusel. Võtame 
arvesse ka energia ja vee säästlikku kasutamist ning pakkematerjali taaskasutamist. Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja 
ringlussevõetavast papist ning neid võib täielikult tühjendatuna viia jäätmekogumispunktidesse. Täielikult tühjendatud kanistrid 
võib tagastada.
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Kasutamine

Pihustage pihustiga puhastatavale pinnale, laske vahul veidi aega toimida, seejärel pühkige ära või loputage ning laske kuivada. 
Toiduainetega kokkupuutuvates kohtades: loputage alati rohke veega! (HACCP põhimõte)

Kasutusjuhised
Plastide korral ei tohi toimeaeg olla liiga pikk – pingepraod.

Doseerimine
Lahjendamata kujul

Ladustamisjuhis

Toodet võib ladustada temperatuurivahemikus 10 °C kuni +30 °C.

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate 
kavatsustega. Siiski ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit 
õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete omaduste kohta.
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