
 

Tolo GFB Liquid 

Čistící prostředek na grily, fritézy a trouby 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 

BÜFA Reinigungssysteme 

GmbH& Co. KG August-

Hanken Str.30 26125 

Oldenburg t:+49 441 9317 

0 f:+49 441 9317 100 

Bajatrend s.r.o.  

Dukelská 1139  

73961 Třinec - Lyžbice 

t:+420 737 286 677 

e:info@chemicka-cistirna.cz 

 

 Připraven k použití 

 S vysokým výkonem síly na rozpuštění tuku 

 Garantovaný k optimalizovanému čištění  

 

 

Tolo GFB LIQUID je řešení, které upraví pH na alkalické, a tím umožňuje zvláště důkladné čištění. 

Vybrané povrchově by měly mít za následek zvláště rychlé smáčení z povrchů, které mají být 

čištěny, s dobrými rozpouštěním mastnoty a dalších nečistot. 

Tolo GFB LIQUID může být použit ve všech oblastech, pro běžné čištění všech alkalicky odolných 

površích. Je vhodný zejména pro čištění a odmašťování grilů, fritéz a trouby. Tolo GFB LIQUID je 

také ideální pro čištěcí procesy, které vytvoří pěnu, která je žádoucí. 

Použítí Tolo GFB LIQUID doporučujeme na studené nebo teplé povrchy stříkáním nebo štětcem. 

Pro ochranu materiálu povrchu, který má být vyčištěn, by neměl být výrobek použít, pokud je 

povrch horký. Nechte máčet asi 10 minut, a poté se opláchne důkladně vodou. 

Základní čištění: koncentrovaný jako připravený k použití 

Pravidelné čištění: vodný roztok zředěn 1 ku 1 nebo 1 až 3 

Tolo GFB LIQUID může být použit se studenou vodou; Nicméně použití teplé vody výrazně 

zlepšuje výsledek čištění. Prosím, postupujte podle pokynů výrobce zařízení. 

Po ošetření čisticími prostředky v potravinářských oblastech, opláchněte důkladně pitnou kvalitní 

vodou aby byly odstraněny všechny zbytky produktů. 

 

 

 

 

Složení:   Alkalické hydroxidy, tenzidy (aniontové / neiontové), maskovací činidla, plnidla 

 

Tipy:  Tento produkt zahrnuje řešení, které vyžaduje výstražná označení nebezpečí. Prosím, postupujte 

odpovídající pokyny a doporučení na štítku a bezpečnost list. 

 

 

 

 

Hustota 20 °C 1.08 g/ml 

Hodnota pH (konc.) 12.5 

Vlastnosti: 

Aplikace: 

Technická data: 
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