
Засіб миючий для духовок та грилів 

ТУ У 20.4-33781739-006:2013 

Гігієнічний висновок  № 12.2-18-1/24930 від 15.11.2019 р. 

Декларація № UA.108.D.00274-17 від 07.12.2017р.  

 

Виробник: ТОВ «НОВА-ХІМ», 

Україна, 02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11, оф.406, 

тел.:(044) 494-33-57, e-mail: tms@nova-him.com 

 

 

 

 

 

 

Призначення: засіб мийний лужний для видалення забруднень 

(жир, сажа, нагар, кіптява тощо) з поверхонь духовок, грилів, 

коптилень, мангалів, барбекю, дек, пателень, каструль, 

пластикових панелей, кухонних поверхонь в різних галузях 

промисловості, комунальному господарстві, на підприємствах 

готельного, санаторно-курортного господарства та ресторанного 

бізнесу та харчової промисловості, об’єктах торгівлі, дитячих 

закладах (дошкільних, учбових тощо), а також в побуті. 

Опис засобу: однорідна рідина. рН = 11,5-13,0 од.; густина 

1,090-1,12 г/см
3
. 

Склад: вода питна, натрію гідроксид, натрію карбонат, 

органічний розчинник, НПАР 1,0-10,0%, Na ЕДТА 0,1-1%, 

антикорозійна добавка, запашник. 

Властивості: добре емульгує жири, видаляє стійкі, запечені, 

пригорілі жирові та білкові забруднення. 

Вплив на поверхню: використовувати для поверхонь, стійких до лугів (нержавіюча 

сталь, стійкі до лугів пластики та гума). Не рекомендується використовувати для 

поверхонь, чутливих до лугів, а саме поверхонь із алюмінію та його сплавів, 

легкоплавких металів, покриттів, отриманих гальванічним шляхом, на хромованих та 

пофарбованих поверхнях.  

Рекомендація: перед застосуванням, спробувати на непомітній ділянці. 

Спосіб застосування: рівномірно нанести  засіб розпилюючи його на поверхню, що 

оброблюється та залишити на 2 - 5 хвилин. Після витримки поверхню почистити  
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губкою та ретельно змити водою. Для стійких застарілих забруднень (в разі потреби) 

процедуру повторити. 

Інформація про безпеку: Інформація про безпечність: Засіб відповідає 

європейському стандарту Regulation ЕС 648/2004 з біорозкладу ПАР. ПАР, що 

входять до складу засобу, здатні до біологічного розкладу відповідно до вимог 

Технічного регламенту мийних засобів.  

Безпека застосування, зберігання: дотримуватись заходів безпеки! Уникати 

попадання засобу в очі та на шкіру. У разі попадання негайно промити їх великою 

кількістю води. Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях, недоступних для 

дітей, подалі від опалювальних приладів, уникаючи дії вологи  та прямих сонячних 

променів. Температура зберігання від мінус 5 до 30ºС. 

 

Термін придатності 24 місяці 

Логістичні параметри 

 

 

 
Артикул 1336 1480 

Вага/Об'єм од. 0,5 кг 5,0 кг 

Кількість у коробі, шт. 17 1 

Кількість на палеті, шт. 765 72 

Вага короба, кг 9,8 5,2 

Штрих код, стандарт EAN 13 Code 39 
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