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OVEN CLEANER 
 

Περιγραφή 

Ισχυρό και πολύ αποτελεσµατικό καθαριστικό βαριάς χρήσης για φούρνους. 
Για τον καθαρισµό του εσωτερικού εµαγιέ φούρνων, εµαγιέ επιφανειών, 
σχαρών και ταψιών από χυτοσίδηρο. 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα 

• Αφαιρεί τα επίµονα ψηµένα και καµένα λίπη. 

• Ιδανικό για βαθύ καθαρισµό φούρνων. 

• Παχύρρευστη σύνθεση που κολλάει στις κατακόρυφες επιφάνειες 
αυξάνοντας το χρόνο επαφής και βελτιώνοντας έτσι την καθαριστική 
δράση. 

• Ελαφρύ άρωµα. 

• ∆ιατίθεται σε συσκευασία εύχρηστου µπουκαλιού 750ml µε ψεκαστήρα. 

• ∆ιατίθεται επίσης σε µπουκάλι 5lt για περισσότερη οικονοµία. 

Τρόπος χρήσης 

Ζεστάνετε τη σχάρα ή το φούρνο στους 40-45°C. Σβήστε τη συσκευή.  
Σκουπίστε προσεκτικά ή ψεκάστε το OVEN CLEANER χωρίς να το διαλύσετε 
πάνω στην επιφάνεια. 
Ξεκινήστε από το πίσω µέρος του φούρνου και προχωρήστε προς τα 
µπροστά. 
Αφήστε το να δράσει για 10-20 λεπτά. Τρίψτε το µε τη βούρτσα ή µε σύρµα. 
Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό. Αφήστε το φούρνο να στεγνώσει. 

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

Εξωτερικές επιφάνειες φούρνων, αλουµινένιες και βαµµένες επιφάνειες και 
επιφάνειες εύκολου καθαρισµού ή αυτοκαθαριζόµενες. 
 

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ 

Ο∆ΗΓΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ EVANS 

 
 

Σύνθεση 

Περιέχει µίγµα υδροξειδίου του νατρίου, 
ανιοντικής επιφανειοδραστικής ουσίας, 
πυκνωτικό µέσο, αρωµατικής ουσίας και 
χρωστικής. 

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος 

Εµφάνιση: Αδιαφανές, παχύρρευστο υγρό 

Οσµή: Ελαφριά µυρωδιά λεµονιού 

Ειδικό βάρος (20oC): 1,107 

Χρώµα: Κίτρινο 

pH – χωρίς αραίωση: 13,8 

∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο 
 από 3 έτη 

Συσκευασία 

Συσκευασία: Κωδικός  Μέγεθος 
 παραγγελίας παλέτας 

6x750ml A071A 90x6x750ml 

5lt A071E 120x5lt 

Αποθήκευση: 

Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο 
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες 
θερµοκρασίες. 

Bιοδιασπασιµότητα: 

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των 
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε 
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς 
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

∆ιασφάλιση ποιότητας 

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από 
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας 
έχει καταχωριστεί στο 
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION 
µε αριθµό µητρώου FM 09535 

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0603 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: 
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ 
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141 
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr 
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Ισχυρό καθαριστικό για καμμένα λίπη 


