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Środek do czyszczenia grilla /
Pieców konwekcyjnych 0,6l
Buz® Grillmaster
Cena brutto

17,40 zł

Cena netto

14,15 zł

Dostępność

Towar w stałej ofercie

Czas wysyłki

2-4 dni robocze

Numer katalogowy

G576

Opis produktu

Buz® Grillmaster preparat czyszczący do grillów i
pieców
Jeśli prowadzisz delikatesy, sklep z kanapkami, stoisko z koncesjami, bar, restaurację lub inny zakład, w którym używa się
grilla, piekarnika lub innego sprzętu kuchennego, to ten środek czyszczący Buz® Grillmaster jest świetnym produktem dla
Ciebie. Preparat ten utrzymuje sprzęt kuchenny w czystości i w nienagannej czystości. Używając tego środka czyszczącego do
usuwania zaschniętych resztek z powierzchni gotowania, smak potraw nie ulegnie zmianie, a przedłużysz żywotność sprzętu.
Buz® Grillmaster to silna formuła czyszcząca, jest skuteczna w usuwaniu zwęglonego tłuszczu, gromadzenia się resztek
przypalonego jedzenia. Jego wysoka zdolność pienienia pozwala na przyleganie do pionowych powierzchni, zapewniając
dłuższy czas kontaktu i głębokie czyszczenie. Ten środek czyszczący firmy Buzzil sprawi, że Twoje grille, piekarniki, ruszty,
kuchenki mikrofalowe, tostery i inne urządzenia kuchenne będą wyglądały lśniąco i świetnie. Uniwersalność tego produktu
sprawia, że doskonale nadaje się do Twojej firmy.

Główne cechy produktu:
Pojemność: 600 ml spryskiwacz
Zastosowanie: urządzenia do grilla, piekarniki, blachy do pieczenia, płyty kuchenne, frytkownice, mocno zabrudzone
patelnie, piece gastronomiczne
Szczególnie zalecany do pianowego czyszczenia nawierzchni pionowych
Usuwa mocne zbrudzenia olejowo-tłuszczowe, białko oraz przypalone resztki jedzenia
Do stosowania na zimnych powierzchniach
Zapach: bezzapachowy
Działanie płynu: czyszczące / myjące
Wysoka zdolność emulgowania tłuszczu
Spontaniczna siła rozpuszczania przypalonych resztek jedzenia
Biodegradalność preparatu:
Termin ważności: 2 lata od daty produkcji
Dokumentacja: karta charakterystyki
Świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym
Dozowanie: produkt gotowy do użycia

Sposób użycia:
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Środek gotowy do użycia. Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię, wyczyścić, a następnie
spłukać wodą. Silne zabrudzenia mogą wymagać kilkakrotnego doczyszczania.

Sprawdź pozostałe profesjonalne środki czystości
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