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Hóa phẩm làm sạch hoạt tính cao

Hóa phẩm làm sạch hoạt tính cao – AerisGuard™ 
Heavy Duty Cleaner là một hóa phẩm đa năng, 
dùng để làm sạch bề mặt bẩn nặng. Hóa phẩm này 
giúp loại bỏ dầu mỡ và các chất bẩn thường gặp trên 
các bề mặt và thiết bị ở khu vực chuẩn bị thức ăn.

Làm sạch các bề mặt trong nhà bếp thương mại 
không những giúp giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn mà 
còn loại bỏ được mùi hôi, đây không chỉ là yêu cầu 
pháp lý mà còn có lợi cho việc thu hồi vốn. Hóa 
phẩm này có thể được sử dụng trực tiếp hoặc pha 
loãng tùy vào tình trạng của bề mặt và thiết bị, giúp 
tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện.

Hóa phẩm được dùng làm sạch:
• Ống khói bếp
• Các bề mặt và thiết bị trong phòng lạnh/ phòng trữ đông
• Kệ bếp
• Dụng cụ inox ở kho và khu vực chuẩn bị và trữ thực phẩm
• Dàn trao đổi nhiệt (bị dầu mỡ bám dính)

Đặc tính chính của hóa phẩm:
• Có thể sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng theo tỷ lệ 5:1,

giúp tiết kiệm thời gian và chi phí làm sạch
• Được HACCP chứng nhận an toàn khi sử dụng trong

khu vực thực phẩm
• An toàn cho người sử dụng
• Không độc hại
• An toàn cho môi trường
• Không yêu cầu đặc biệt về điều kiện lưu trữ và thải bỏ

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tỷ lệ pha

01-04-00012 HD Cleaner (Heavy Duty) 5L
Không cần pha loãng

01-04-00012(20) HD Cleaner (Heavy Duty) 20L

Lượng sử dụng: 100ml/m2 dàn ống (12 fins/inch và dày 100mm) hoặc bề mặt, luôn tham khảo MSDS và HDSD trước khi dùng.




