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CLEAN MAN HEAVY DUTY 
КЛИИН МАН ХЕВИ ДЮТИ 
 
 
ВИСОКО АЛКАЛЕН ПРЕПАРАТ  
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЖКИ МАЗНИНИ И НАГАР 
 
 
 
Приложение 
 
Clean Man Heavy Duty е предназначен за почистване на упорити 
замърсявания върху:   

 фурни, готварски печки и котлони 

 грилове 

 абсорбатори 

 камини 

 
Свойства 
 
Clean Man Heavy Duty е високоалкален препарат, който ефективно и основно отстранява 
замърсяванията от тежки мазнини и нагар. Благодарение на комбинираното действие на 
своите компоненти препаратът разтваря загорелите остатъци от печене. пържене, готвене, 
грил и нагари от дим.  
 
Външен вид:   бистра течност с безцветен до бледожълт цвят. 
рН:    12.5 – 13.5 
 
Състав на препарата 
 

Алкилполиглюкозиди (CAS54549-25-6) <5 % 
Натриева основа (CAS1310-73-2)   <2 % 
Калиева основа (CAS 1310-58-3)    < 2 %  

 
 
 
Начин на употреба 
 
Препаратът се използва в концентриран вид. При използване на препарата върху загрети 
до 50° С повърхности почистването се ускорява. 
Завъртете накрайника на пръскалката на позиция за разпръскване. Напръскайте желаната 
повърхност от разстояние 15 см без да вдишвате. 
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Оставете препарата да действа около 5 минути и внимателно разтъркайте с абразивна 
гъба, като внимавате да не надраскате чувствителните повърхностите. Изплакнете с вода 
или забършете с влажна кърпа. 
При стари и упорити замърсявания напръскайте повторно и оставете препарата да 
действа до 2 часа. 
Съблюдавайте указанията за почистване на уредите, посочени от производителите.  
 
Внимание:  

Не използвайте върху алуминий и други меки метали 
Не използвайте върху боядисани или лакирани повърхности 

 
 
Предпазни мерки 
При употреба на препарата използвайте подходящи средства за индивидуална защита 
(домакински ръкавици). 
Да се пази далеч от достъп на деца. При контакт с очите те веднага да се изплакнат 
обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата тя веднага да се 
измие обилно с вода и сапун.  
 
 
Условия на съхранение 
В добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от 
пряка слънчева светлина, далече от храни и напитки при температура < 35°С. 
 
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните 
инструкции / информационния лист за безопасност. 
 
 
Опаковка 
Флакон: 750 ml 
 

Срок на годност 2 години 

 

 

 

 

 

 
Производител: 
ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com  

 


