
Rychle rozpouští a uvolňuje tuky a nečistoty všeho druhu. Univerzálně použitelný. 

C 121

Výhody produktu:

� • Nepěnivý, vysoce koncentrovaný

• Velmi účinně odstraňuje tuky a špínu

• Rychlé schnutí beze šmouh

•  Velice šetrný k materiálům

•  Parfémovaný

Složení:

Aniontové tenzidy, neiontové tenzidy, aroma, mýdlo,
konzervační prostředky methylisothiazolinone,
methylchloroisothiazolinone

Technická data

Winterhalter Gastronom s.r.o. · Profesionální mycí systémy
Modletice 103 · 251 01 Říčany · Tel. +420 323 604 536-7 · www.winterhalter.cz

Možnosti použití:

• Univerzálně použitelný.

• Vhodný pro manuální čištění všech pevných povrchů
v restauracích, hotelích a profesionálních kuchyních,
stejně jako v pekárnách a řeznictvích.

• Efektivně odstraňuje špínu a usazené tuky z podlah,
polic,  příborníků a pracovních ploch.

• Použitelný též na ruční mytí nádobí.

• Je vhodný pro všechny skleněné, porcelánové,
plastové, nerezové a hliníkové povrchy, stejně jako
pro příbory a kuchyňské náčiní.

Pro dosažení optimálních výsledků při čištění okolí
mycího stroje doporučujeme používat prostředky řady
Winterhalter Hygiene Express pro kuchyňskou hygienu.
Produkty se optimálně doplňují. Pro snazší orientaci jsou
barevně odlišeny. Jejich koncentrace je nastavena tak,
aby bylo zajištěno maximálně efektivní využití.
Pro předmytí nádobí v myčce doporučujeme použít
Winterhalter prostředek na předmytí. 

Dávkování:

Přidejte 1 až 2 plné uzávěry (10 -20 ml) do 10 litrů vody
a použijte k mytí.

Univerzální čisticí prostředek 



Balení:
10 l PE kanystr

Technická data:
Barva: modrá

Zápach: parfémovaný

Hodnota pH cca 5,5 - 8,5

Viskozita: cca 200  (při 20°C na mPa s)

Skladovatelnost: 24 měsíců

Skladovací pokyny: v chladu, temnu,chraňte před
mrazem, při teplotách do max. 30 °C

Hustota: 1,03 g/cm3

Likvidace prázdných obalů:

• Pouze dobře vypláchnutý a uzavřený obal předat do
sběrného místa odpadů. 

• Řiďte se návodem na bezpečnostním listu.

Bezpečnostní pokyny:

• Tento prostředek není nebezpečný a není nutno jej
označovat etiketou v souladu s Opatřením 99/45/EC.
Nejedná se o nebezpečnou látku podle norem GGVS
(německá legislativa pro přepravu nebezpečných látek).

•Řiďte se návodem na bezpečnostním listu a na etiketě
výrobku. 

The data provided comes from careful research by Winterhalter Gastronom GmbH. It does not release users from their own obligations for testing and care. If users are unsure of
the usability of a product, they should seek advice regarding application. The data presented on the safety data sheet (also to be found on: www.winterhalter.biz) and the
product label are to be considered binding. Statements of the tableware and warewasher manufacturers must also be observed. This data sheet supersedes and invalidates all
previous data sheets for the product. TD_C121_Rev01/2000/Uhl /01

Technická data

Důležité:

Prostředek není určen pro domácí, ale pouze pro
průmyslové použití!

Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu ve
svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Chraňte před mrazem.

Nikdy nemíchejte s jinými produkty a nepřelévejte do
neodpovídajících nádob či lahví, apod.

Barevné odchylky od standardu mycího prostředku
mohou být způsobeny skladováním či variací výchozí
suroviny a nemají vliv na kvalitu produktu. 

Kohouty na kanystr je možné použít  k přelití prostředku
z 10 l kanystrů do 1 l láhví.

Univerzální čistící prostředek není určen k předmývání
nádobí následně učeného k mytí v myčce. K tomuto
účelu použijte Winterhalter prostředek na předmytí -
vyhnete se tak nežádoucímu pěnění v myčce.

Seznam čistících a desinfekčních prostředků, nehodové
pokyny, provozní pokyny a bezpečnostní listy jsou k
dispozici na požádání, případné další informace na
www.winterhalter.cz.
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