
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea 
largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea 
asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă 
la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD GRILL REINIGER 
Soluţie pentru curăţarea grătarelor 

 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Îndepărtează rapid şi eficient resturile arse 
de grăsime, depunerile rezistente de 
murdărie şi cele uleioase. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Grătare, sobe, suprafaţa aragazelor, sticlă 
ignifugă şi suprafeţe de ceramică. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: pe bază de apă 
pH: 14 
Densitate: ca. 1,08 g/cm3 

Consum: soluţie concentrată, foarte 
productivă, consumul depinde de 
cantitatea şi vechimea murdăriei. 
Ambalaj: 0.5l recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii, sistem de pulverizare, adaptor, 
mănuşi şi burete. 
 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
A se folosi numai pe suprafeţe reci. 
Îndepărtaţi resturile uscate înainte de 
curăţare. Aplicaţi MELLERUD Soluţie 
pentru curăţarea grătarelor şi frecaţi 
folosind buretele. Lăsaţi soluţia sa 
acţioneze pe suprafaţa care trebuie 
curăţată pentru 10-15 min, apoi reluaţi 
activitatea folosind un burete sau perie şi 
spalaţi bine cu apă curată. Repetaţi 
procesul în cazul resturilor care persistă şi 
lăsaţi soluţia să acţioneze timp mai 
îndelungat. Curăţarea regulată previne 
ardearea resturilor. 
Clătiţi bine dispozitivul de pulverizare după 
folosire şi închideţi bine recipientul. 
Recomandare: Nu utilizaţi pe suprafeţe 
vopsite, de aluminiu sau de plastic. Testaţi 
dacă suprafaţa este compatibilă înainte de 
folosire. 
 
ATENTIE! 
Suprafeţele sensibile ca de exemplu iarba 
sau suprafeţele de piatră trebuie protejate 
împotriva acestui produs. Acoperiţi aceste 
suprafeţe cu folie sau carton. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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