
 

 Xon-forte 

Detergent spumant pentru domeniul alimentar 
 
Proprietăţi 
Dizolvă murdării alimentare cum ar fi proteine, grăsimi, resturi şi cruste de arsuri  
alimentare (prăjeli, copturi). Suprafeţele curăţate cu Xon-forte, care vin în contact  
direct cu alimente trebuie clătite bine cu apă potabilă. Pentru acest produs există  
o dovadă de compatibilitate pentru domeniul alimentar. 
 
Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, săpun < 5%, solvenţi solubili în apă, substanţe  
alcaline, coloranţi alimentari (CI47005). 
Valoare pH (concentrat): ca. 13,5             Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 13 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Se poate utiliza pe toate suprafeţele rezistente la substanţe alcaline în bucătării şi  
domenii alimentare, cum ar fi: cuptoare cu convecţie, cuptoare combi convecţie/vapori,  
grătare, cuptoare, plite, vase de fritare, hote, faianţă şi gresie. A nu se folosi pe  
suprafeţe sensibile la substanţe alcaline cum ar fi: aluminiu, eloxal sau suprafeţe  
lăcuite. 

Consum pe metru pătrat 
Curăţarea suprafeţelor:  0,5 – 1 ml 
Şters manual /curăţare cu maşina: 20 ml 
Decapare: 40 ml 
Curăţarea prin spumare:  20 ml 
 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! 
 
 
 
Ambalaj 
6 x 750 ml flacoane de sprayat,  
reâncărcabile în carton 

Art.-Nr. j 55 10 47 

2 x 5 litri canistre Art.-Nr. j 55 10 05 
 

Curăţarea-
bucătăriei 

 

ww
w.

kie
hl-

gr
ou

p.
co

m
 

 
 
  

11
.06

.20
14

 
25

.03
.20

14
 

Avize 
  
Dozarea exactă cu efect economic şi ecologic. Informaţii mai detailate despre  
simbolul ecologic găsiţi în internet, adresa: www.ecolabel.eu. Tenside produse  
pe bază de materii prime vegetale. Ambalajul este reciclabili. 



 

 
 Xon-forte 

Detergent spumant pentru domeniul alimentar
 

Întrebuinţare 
Înainte de prima utilizare verificaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns. 

Curăţenia de întreţinere (curăţenia suprafeţelor): 
Aplicaţi produsul concentrat. Încălziţi cuptorul de convecţie, grătarul, 
cuptorul etc. la o temperatură de ca. 30°C, opriţi încălzirea, spumaţi 
suprafeţele de curăţat cu Xon-forte, lăsaţi să acţioneze 5-10 minute,  
prelucraţi cu pad, clătiţi bine cu apă şi uscaţi cu o lavetă.  
Reâncărcaţi flaconul, din canistra de 5 litri.  

În cazul dozării automatizate, respectaţi instrucţiuniile de utilizare, umpleţi produsul în  
rezervorul maşinii sau conectaţi produsul la furtunele de dozare respective, după care  
curăţenia rezultă automat. Pentru procesul de clătire se indică ARCANDIS-Splend. 

În cazul de schimbare a produsului, întodeauna clătiţi bine,  
sistemul de dozare şi furtunile respective de dozare.  

Şters manual /curăţare cu maşina 
0,5 litri la 8 litri apă rece. 

Curăţarea prin spumare: 
Umpleţi rezervorul pompei cu Xon-forte concentrat, reglaţi  
diuza de dozare la o valoare de 1:4 până  1:10. 
Aparate de aplicare Kiehl indicate sunt: 
Art.-Nr. z 20 50 18 flacon de sprayat 1,5 litri, roşu, diuză de spumat PP,  
(garnituri EPDM) 
Art.-Nr.z 20 50 72 aparat de sprayat cu presiune, 5 litri, diuză de spumat 
(garnituri EPDM) 

Decapare 
1 litru la 8 litri apă rece. 
Împrăştiaţi soluţia de întrebuinţare pe paviment, lăsaţi să acţioneze 
ca. 10 minute, frecaţi, aspiraţi soluţia murdară şi clătiţi bine cu apă curată. 

În cazul murdăriilor unsuroase persistente, eficienţa produsului se poate mări,  
folosind apă caldă de 40-60°C. În cazul depuneriilor unsuroase şi de proteină,  
aplicaţi Xon-forte în concentraţie dorită (rece) pe paviment, după care adaugaţi  
apă fierbinte din rezervorul maşinii în timpul frecării. 

Suprafeţele care vin în contact direct cu alimente, trebuie clătite după curăţare cu 8 litri apă 
potabilă pe m². 

Pagubele produse prin nerespecrarea modului de utilizare conf. fişei technice, nu pot fi reclamate.  

GHS 05, Pericol (în concentrat);  
H 314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P 280 Purtaţi mănuşi de 
protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie 
a feţei. P 305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai 
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P 308/313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: 
consultaţi medicul. 
Conţine: Polassium Hydroxide (INCI). 
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