
 

 
 Grasset 

Fedtfjerner 
 
Egenskaber 

Alkalisk rengøringsmiddel, hurtigvirkende, til køkkenrengøring, med en stor opløsningsevne af olie, 
fedtaflejringer og æggehviderester af såvel vegetabilsk som animalsk oprindelse. Grasset kan  
anvendes i koldt såvel som varmt vand. Indeholder korrosionshæmmer. Produktet  
indeholder kun komponenter, der er tilladt til brug på arealer med fødevareproduktion. 
 

Indhold (iht. 648/2004/EF) 

Anioniske tensider < 5%, nonioniske tensider < 5%, sæbe < 5%, fosfat < 5% 
vandopløselig opløsningsmiddel og alkali. 
pH-værdi (koncentrat) ca. 13                                             pH-værdi (brugsopløsning) ca. 11 
 

Anvendelsesområde 

Kan anvendes på alle alkali og vandtålende gulve, vægge og arbejdsborde i fødevareproducerende 
virksomheder som i storkøkkener, slagterforretninger, slagterier, mejerier, osterier, bagerier,  
sygehuse, hoteller o.lign. Kan anvendes i forbindelse med skumudstyr. 
Med indhold af korrosionshæmmer kan produktet også anvendes på eloxeret aluminiumoverflader. 
Bør ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som f. eks. linoleum, dispersionslakker etc. 
 

Anvendelse 

Før første anvendelse bør der altid laves en "frimærkeprøve",  
på et ikke iøjnefaldende sted, for at sikre at materialet er  
er alkaliresistent. 
  
Daglig rengøring: 
Med wetmop, maskinel vådrengøring,  
rengøring af øvrige flader: 50-200 ml pr. 8 l vand. 
 
Grundrengøring: 
1 l pr. 8 l vand. Skur med maskine og opsug vaskevand. 
 
Skumrengøring: 
Ufortyndet produkt hældes i skumsprøjtens beholder. Afhængig  
af besmudsningsgrad, vælges dyseindstilling fra 1:4 til 1:10.  
Indskum objektet. Giv indvirkningstid ca. 10 min. Efterskyl med rent vand. 
 
Meget hårdnakket besmudsning: 
Anvend Grasset ufortyndet. 
 
Arbejdsredskaber og køkkeninventar, der kommer i direkte kontakt med  
fødevarer skal skylles med rent vand. Varmt vand (40-60° C) accelererer  
Grassets effektivitet, hvor fedtbesmudsningen er stor. I tilfælde af aflejringer  
på gulve, af fedt og æggehvidestoffer, anvendes Grasset i den anførte  
dosering i koldt vand, efterfulgt af opskuring med varmt vand fra skuremaskinens  
vandtank. 
 
Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert  
eller uforsigtig anvendelse af produktet. 
 

Forbrug pr. m² 
Daglig rengøring: 0,5-1 ml 
Overfladerengøring: 1 ml  
Grundrengøring: 40 ml  
Skumrengøring: 20 ml  

 

GHS 05, Fare (i koncentrat); 
H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. P280 Bær 
beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:  
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan  
gøres let. Fortsæt skylning. P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering:  
Søg lægehjælp.  
Indeholder: Trideceth 5-12 / TEA-Dodecylbenzenesulfonate / Potassium Silicate (INCI). 

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! 

 
 

Emballage 
6 x 1 l flaske i karton Vare-nr. j 55 04 01 
2 x 5 l Dunk i karton  Vare-nr. j 55 04 05 
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