
Xon-forte
Vahupesuaine toiduainetetööstusele 

Omadused
Lahustab ladestunud toidujääke (valk, rasv, põlenud või kõrbenud mustus). Pinnad, mida  
on puhastatud Xon-fortega ja mida kasutatakse toidu eeltöötluseks ja valmistamiseks,  
tuleb alati loputada kraaniveega. Xon-forte on sertifitseeritud turvaliseks kasutamiseks  
pindadel, mida kasutatakse toidu eeltöötluseks ning valmistamiseks. 

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)
Mitteioonsed tensiidid < 5%, seep < 5%, vees lahustuvad lahustid, leelised,  
toiduvärviaine (Cl47005). 
pH (kontsentraat): u. 13.5                                                             pH (pesulahus): u. 13 

Kasutamine
Kõikidele aluselist ainet taluvatele pindadele suurköökides ja toiduainetetööstustes  
(konvektsiooniahjud, kombiaurutid, grillid, ahjud, küpsetusplaadid, pannid, õhupuhastid,  
seina- ja põrandaplaadid). Ära kasuta aluselist ainet mitte taluvatel pindadel (alumiinium, 
anodeeritud alumiinium, lakitud pinnad). 

Kulu ruutmeetri kohta
Pindade puhastus: 0.5–1 ml 
Käsitsi / masinpesu: 20 ml 
Suurpuhastus: 40 ml 
Vahupesu: 20 ml 

Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! 

Pakend
6 x 750 ml täidetavad pritspudelid Art. No. j 55 10 47 
2 x 5-liitrine kanister Art. No. j 55 10 05 

Suurköökide
koristus
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Märkus  
Õigesti doseerides säästate raha ja keskkonda.  
Üksikasjalikum teave ELi ökomärgise veebilehel  
aadressil: www.ecolabel.eu.  
Toode koosneb looduslikest toorainetest.  
Pakend on taaskasutatav.



Xon-forte
Vahupesuaine toiduainetetööstusele

Juhend
Veendu toote sobivuses materjalile testides ainet eelnevalt väikesel  
mittenähtaval alal. 

Igapäevane koristus (pindade puhastus): 
Kasuta Xon-fortet konsentraadina. Soojenda konvektsioonahi, grill,  
ahi vms maksimaalselt 30°C, lülita välja, pihusta vaht pinnale,  
lase mõjuda 5-10 min, töötle hõõrumisplaadiga, loputa, kuivata. 
Täida pihustuspudeleid 5-liitrisest kanistrist. 

Automaatse lahjenduse korral järgige tootjapoolseid juhiseid ning  
täitke mahuti ainega või ühendage see märgitud doseerimisvoolikutega.  
Puhastamine käivitub automaatselt.  
Loputustsüklis on soovitatav kasutada ainet ARCANDIS-Splend. 

Kui vahetate ainet, siis tuleb doseerimissüsteem ja vastavad voolikud 
põhjalikult veega läbi loputada. 

Käsitsi / masinpesu: 
0,5 l/ 8 l külma vett. 

Vahupesu: 
Vala konsentraat vahupesupaaki, kasuta doseerimisotsikut 1:4 kuni 1:10. 
Sobivad vahendid aine pindadele kandmiseks: 
Art. No. z 20 50 18 spreipudel 1,5 L, punane, PP vahuotsik (EPDM tihend) 
Art. No. z 20 50 72 survepihusti, 5 L, vahuotsik (EPDM tihend) 

Suurpuhastus: 
1 l / 8 l külma vett. 
Kanna pesulahus põrandale, lase mõjuda u 10 min, töötle 
põrandahooldusmasinaga, eemalda veeimuriga jäägid, loputa. 

Kuum vesi (40° kuni 60° C) kiirendab Xon-forte toimimist väga tugevalt kinnitunud rohke  
mustuse eemaldamisel. Rohke mustuse korral esmalt doseeri Xon-forte ettenähtud  
doseeringuga külma vette. Töötle pinda põrandahooldusmasinaga lisades pinnale kuuma vett. 

Toiduainetega otseselt kontaktis olevad pinnad tuleb pärast desinfitseerimist  
loputada kraaniveega (8 l/ m²). 

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. 

GHS 05, Ettevaatust (kontsentraat);  
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P280 Kanda kaitsekindaid/ 
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P305/351/338 SILMA SATTUMISE KORRAL:  
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid 
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308/313 Kokkupuute  
või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. 
Sisaldab: Potassium Hydroxide (INCI). 
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AS Ebeta
Leiva 2, 12618 Tallinn

Telefon 650 6262 myyk@puhastajakaubamaja.ee
www.puhastajakaubamaja.ee


