
 

 Xon-forte 

Pěnový čistící prostředek pro potravinářství 
 

Vlastnosti 
Odstraňuje znečištění potravinami jako jsou bílkoviny a tuky, dále zbytky po smažení,  
pečení a připečené usazeniny. Plochy vyčištěné Xonem-forte, na kterých se připravují  
potraviny, se musí následně důkladně omýt pitnou vodou. Neomezené použití  
v potravinářství je nasnadě. 
 

Složení (podle 648/2004/ES) 
Neionické tenzidy < 5%, mýdlo < 5%, vodou rozpustná rozpouštědla, alkálie,  
potravinářské barvivo (C147005).  
Hodnota pH koncentrátu: cca 13,5       hodnota pH pracovního roztoku: cca 13 
 

Oblast použití 
Použitelný v kuchyních a potravinářství na všechny plochy odolné alkáliím, jako např. 
konvektomaty, parní trouby, grily, smažící a pečící trouby, fritézy, plotýnky, digestoře,  
obklady a dlažby. Nelze použít na plochy, které jsou citlivé na alkálie, jako např. hliník, 
eloxal nebo lak. 

Spotřeba na m² 
Čištění povrchů:  0,5 – 1 ml 
Vytírání / strojní úklid za mokra: 20 ml 
Základní čištění: 40 ml 
Čištění pěnou: 20 ml 

 
Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1). 
 
 
 
Balení 
6 x 750 ml postřikovací doplňovací láhev / 6 ks v kartonu výr. č. j 55 10 47 
2 x 5 litrů kanystr v kartonu výr. č. j 55 10 05 
 

Čištění 
kuchyní 
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Upozornění  
Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad  
na životní prostředí. Více informací najdete na webové  
stránce o Ekoznačce Evropské unie: www.ecolabel.eu. 
Tenzidy jsou vyrobeny na bázi rostlinných surovin. 
Obalový materiál je recyklovatelný. 



 

 
 Xon-forte 

Pěnový čistící prostředek pro potravinářství 
 

Použití 
Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušejte snášenlivost materiálu. 

Běžný každodenní úklid (čištění povrchů): 
Použít Xon-forte neředěný. Konvektomat, gril, troubu apod.  
předehřejeme až na cca 30°C, přístroj vypneme, plochu napěníme  
Xonem-forte a necháme cca 5-10 minut působit. Nečistoty  
vydrhneme padem a důkladně omyjeme vodou. Na závěr otřít do  
sucha. Doplňovací postřikovací láhev je možné doplnit z 5 litrového kanystru. 

Při automatickém dávkování prosím dbejte údajů výrobce přístroje a produktem  
naplňte zásobní nádržku nebo do kanystru dejte označenou hadici. Čištění poté  
probíhá automaticky. Na oplach se doporučuje použít ARCANDIS®-Splend. 

Při změně produktu je nutno dávkovací zařízení a k nim příslušné hadice  
důkladně propláchnout vodou. 

Vytírání / strojní úklid za mokra: 
0,5 litru k 8 litrům studené vody. 

Čištění pěnou: 
Neředěný Xon-forte dáme do nádržky postřikovače a trysku  
nastavíme 1:4 nebo 1:10. Vhodné Kiehl pomůcky pro aplikaci: 
výr. č. z 20 50 18 postřikovací láhev 1,5 litru, červená,  
PP pěnovací tryska, (EPDM těsnění)         
výr. č. z 20 50 72 tlakový postřikovač 5 litrů, pěnovací tryska, (EPDM těsnění) 

Základní čištění: 
1 litr k 8 litrům studené vody. 
Čistící roztok rovnoměrně rozlít po podlaze, nechat cca 10 minut působit,  
vydrhnout, břečku odsát. Plochu následně důkladně omýt čistou vodou.  

Cca 40 - 60 °C teplá voda podpoří účinnost Xonu-forte při pevných tukových 
znečištěních. Na znečištění tuky nebo bílkovinami použijeme studený Xon-forte  
v příslušné koncentraci a při drhnutí podlahy přidáme horkou vodu z nádrže  
jednokotoučového stroje.  

Plochy a kuchyňské přístroje, které přicházejí do přímého styku s potravinami  
je nutné po době působení důkladně omýt pitnou vodou. 

Za škody vzniklé nesprávným použitím nepřebíráme žádné záruky! 

GHS 05, Nebezpečí (v koncentrátu);  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte  
ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Obsahuje: Potassium Hydroxide (INCI). 
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