
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 BBQ 

arcana 

the hygiene solution 

BBQ 

Базен чистачки концентрат, за 

скари, конвекциски рерни и 

печки. 

 Брза ефективност 

 Со заштитита од корозија 

Места на примена: 
 

Специјален чистач, кој може да се 

разредува со вода. Се користи за 

отстранување на тврдокорни, 

бигоросани и масни остатоци. 

Методи/инструкции за употреба 

 

Да се испрска рамномерно 5% од  

разредениот производ (со вода) на 

површините додека се загреани, 

доколку е можно. После 

потребното контактното време (> 5 

минути, производот да не се 

исуши), се исплакнува со доволна 

количина на вода. Доколку е 

потребно постапката да се повтори, 

или да се зголеми концентрацијата 

од arcana® BBQ. Малите делчиња и 

решетките можат да бидат 

потопени во растворот преку ноќта. 

Информации за производот 

 

Согласно регулативите (EC) Бр. 

648/2004:   

< 5 % анјонски тензиди,  

< 5 % нејонски тензиди 

Дополнителни состојки: соли од 

органски киселини, хидротропи, 

инхибитори. 

Хемиско-физички карактеристики: 
 

Боја: кафеава 

Густина (20 °C): приближно 1.2 гр/цм3 

pH вредност (1% во дестилирана вода)  

(20 °C): 12.5-13.0 

 

високо квалитетен 

растворувач на масти 

 

 

базна pH вредност  

 

 

идеален за во кујни 



 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 BBQ 

BBQ 

Пакување: 

Шише од 1 литар     (12 x 1л)*   
* влкучува 2 спреј пумпи 

Специјални инструкции 

 
Не е погоден за лесни метали, легури 

на цинк и алуминиум и чувствителни 

површини на бази. 

Обележување согласно EC 

директивите: 
 
Содржи натриумхидрооксид 

C: корозивен 

R35: предизвикува тешки изгореници 

S26: : во случај на контакт со очите, 

веднаш да се измијат со поголема 

количина на вода и да се побара 

лекарска помош 

S36/37/39 при работа да се носи 

соодветна заштитна облека, ракавици 

(на пр. од бутил гума) и заштита за 

очи и лице 

S45: во случај на незгода или доколку 

не се чувствувате добро, веднаш да се 

побара медицинска помош (доколку е 

можно да се покаже упатството). 

 

 
Еколошки информации: 

 
Schülke ги произведува своите 

производи согласно најновите, безбедни 

и за околината пријателски методи, 

економично и одржувајќи ги високите 

стандарди за квалитет.  
 

Производител: 

Schülke, 22840 Norderstedt, 

Германија 

Застапник за Македонија: 

PFC Trade, Скопје, бул. АСНОМ 

36/4,  

тел. +389 22 774196,  
pfc-md@t-home.mk 
 

Schülke & Mayr GmbH is certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) and 
has a validated environmental ma- 
nagement system in accordance with 
the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. 
D-150-00003). 


