
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS: KINGRAS-25 
 
DESCRIERE:  
  
SUPER DEGRESANT  

Dizolvă rapid grăsimea şi murdăria 

Se recomandă utilizarea produsului pentru: horn, vitroceramică, hotă, grătar, aragaz, blat de 

bucătărie, robinet, ustensile, pardoseli, gresie, materiale textile etc. 

 
PROPIETATI:  
 
 Curata suprafetele si obiectele sanitare precum si pe cele din bucatarie, foarte eficient 

impotriva petelor de grasime si de murdarie persistenta. Transformă murdăria şi permite 

eliminarea resturilor cu usurinţă. 
 
APLICARI:  
 
1. Curatarea bucatariilor in: hotele, restaurante, cafeterii, case, scoli, aparate de aer 
conditionat etc.  
2. In general pentru acele locuri in care exista murdarie persistenta. 
 
 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid transparent. 

Galben.  

- Miros…………………………....: Caracteristic.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.100 ± 0.020 g/ml. 

- pH………………………………..: 14 

- R.S.I.A. N……………………:  37.0000638/MA. 

- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  

Se poate aplica prin pulverizare, frecare sau imersiune. 

1. Pulverizare: se pulverizează produsul pe toată suprafaţa, se aşteaptă câteva 

minute, după care se clăteşte cu apă. 

2. Frecare: Se umezeşte o lavetă sau burete cu, care se freacă suprafaţa. Se 

clăteşte cu apă. 

3. Imersiune: Se introduc ustensilele în lichid în totalitate. Aşteptăm câteva 

minute, până când produsul acţionează. Se clătesc ustensilele cu apă. 

4. Pardoseli. Se introduce cantitatea de 50 cc./găleată de apă. 
ATENTIE: A NU SE APLICA PE MATERIALE DE ALUMINIU SAU GALVANIZATE. 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R35 - Provoacă arsuri grave. 

R36/38 - Iritant pentru ochi şi pentru piele. 

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 23 - A nu se inspira vaporii produsului. 

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta 

un specialist.  

S 36/37/39 - Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască 

de protecţie 

pentru ochi/faţă. 

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 

de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

S 60 - Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos 

Produsul este incompatibil cu acizi, clor, produse oxidante etc. A se evita 

contactul permanente cu metale (aluminiu, zinc etc.)  
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