
                                       INFORMACJA TECHNICZNA 

SMOKE RESIGN REMOVER 

Środek do czyszczenia komór wędzarniczych 

Art. Nr 203.882 12-kg-kanister 

 

 Wysoce alkaliczny, silnie pieniący się środek czyszczący 

 Intensywnie rozpuszcza przypalone i żywiczne resztki organiczne takie, jak: resztki skrobi, 

zwęglenia, żywiczne osady z dymu 

 Dzięki zawartości specjalnej kombinacji substancji aktywnych tworzy stabilną i długo 

utrzymującą się pianę czyszczącą 

 Zalecany zwłaszcza do stosowania na gorące i ciepłe powierzchnie 

 Nie nadaje się do czyszczenia kolorowych, wykonanych z metali lekkich i innych wrażliwych 

na alkalia powierzchni 

 

Obszar zastosowania 

 

Produkt przeznaczony do profesjonalnego czyszczenia pieców grilowych, pieców do pieczenia, komór 

i wózków wędzarniczych, blach stalowych, wózków do piekarni i wózków do tac.  

Do stosowania w postaci rozcieoczonej z użyciem urządzenia do wytwarzania piany. W przypadku 

silnych zabrudzeo należy wybrad dłuższy czas działania produktu. Stosowad tylko na odporne na 

alkalia powierzchnie. Nie czyścid produktem powierzchni kolorowych, wykonanych z metali lekkich i 

wrażliwych na alkalia.  

1:5 do 1:20 Do czyszczenia komór wędzarniczych. 

Na gorącą, zanieczyszczona powierzchnię nanieśd gorący roztwór czyszczący za pomocą urządzenia 

wytwarzającego pianę (całą powierzchnię pokryd pianą). Pozostawid pianę na powierzchni przez ok. 

15 minut (przy temperaturze ok. 90°C). Następnie spłukad powierzchnię czysta wodą.  

1:20 do 1:40 Do czyszczenia sprzętu wędzarniczego, wózków wędzarniczych, blach stalowych. 

Roztwór czyszczący nanieśd na powierzchnię za pomocą urządzenia wytwarzającego pianę i 

pozostawid kilka minut do momentu zadziałania. Następnie spłukad powierzchnię czystą wodą. 

Mniejsze przedmioty można czyścid w kąpieli zanurzeniowej.  

1:40 do 1:60 do lekko zanieczyszczonych wózków wędzarniczych i blach stalowych.  

Przy niewielkich zabrudzeniach i codziennym czyszczeniu stosowad rozcieoczenie 1:20 do 1:40. 

Za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego stosowania produktu nie możemy ponosid 

odpowiedzialności.  

Dane techniczne 

Postad   żółtawa ciecz 
Zapach   charakterystyczny 
pH (koncentrat)  14 



gęstośd   1400 g/l 
lepkośd   niska lepkośd 
Data ważności:  dwa lata od daty produkcji 
 

Numer UN:   1824 
Grupa pakowania II 
Klasa   8 
 
Oznakowania: 
 

 

 

C 

ŻRĄCY 

   

 

Zawiera: wodorotlenek sodu.  
R35 Powoduje poważne oparzenia. 

S1/2  Przechowywad pod zamknięciem i chronid przed dziedmi. 

S24/25  Unikad zanieczyszczenia skóry i oczu. 

S26  Zanieczyszczone oczy przemyd natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąd porady  

  lekarza. 

S28  Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyd dużą ilością wody z mydłem.  

S36/37/39 Nosid odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 

  lub ochronę twarzy. 

S45  W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza  

  - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 

Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004/WE 

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), anionowe środki powierzchniowo czynne 
(<5%).  
 

 

 


