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Żel do
czyszczenia grilli
i piekarników

Lubisz siedzieć z rodziną przy
rozpalonym kominku? Albo gdy
znajomi przychodzą na grilla? My też.
Uwielbiamy ten przyjemny dymny
zapach, pyszne jedzenie i miło spędzony
czas. A odkąd stworzyliśmy żel do
czyszczenia grilli i piekarników, lubimy
nawet sprzątanie po grillu i mycie szyb
kominkowych. Ten niezwykle skuteczny
żel z łatwością usuwa nawet stare
przypalenia i odymienia, zaschnięty
tłuszcz i resztki jedzenia. Możesz
nim błyskawicznie wyczyścić szyby
kominkowe, grille, ruszty i wnętrza
piekarników.

Za co go pokochasz:

za zredefiniowanie pojęcia „brud
niemożliwy do usunięcia”. Usuwa nawet to,
co wydawało się nieusuwalne.

Co Cię w nim
zachwyci:

gęsta żelowa konsystencja. Nie spływa
z czyszczonej powierzchni, ale otula ją
i pozwala działać aktywnym składnikom.

Zobacz, jak prosty
jest w użyciu:

nanieś żel równomiernie na czyszczoną
powierzchnię, odczekaj maksymalnie 15-20

unscented

minut, a potem papierowym ręcznikiem
zbierz zanieczyszczenia. Następnie spłucz
czystą wodą i wytrzyj do sucha. Gotowe!

Co nim wyczyścisz:

grille, piekarniki, ruszty, rożny, szyby
kominkowe, zewnętrzne powierzchnie
patelni i garnków.

Co nim usuniesz:

spieczony tłuszcz, przypalenia, odymienia,
nagar, sadzę.

Dlaczego nie ma
zapachu:

żeby Cię nie korciło, by go wąchać. Nigdy
tego nie rób, ponieważ to niebezpieczne.

Ostrożności nigdy
za wiele:

ten żel ma w składzie wiele środków
czynnych. Jeśli masz wątpliwości, czy
nie uszkodzi czyszczonej powierzchni,
sprawdź wcześniej jego działanie
w nieeksponowanym miejscu. Pamiętaj,
by nie używać żelu do powierzchni
wykonanych z aluminium.

Działa tak skutecznie,
bo w środku ma
[składniki]:

<5% amfoteryczne środki powierzchniowo
czynne, <5% niejonowe środki
powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego
sole. Zawiera Sodium Hydroxide.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/
prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... Zawartość/
pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi
przepisami. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę. Chronić przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.
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GRILL & OVEN GEL

Grill & oven
cleaning gel

Do you enjoy sitting with your
family in front of the fireplace?
What about having friends come
over for a barbecue? So do we.
We also love the pleasant, smoky
aroma, delicious food and having
a nice time together. And since we
created the grill and oven cleaning
gel we even enjoy cleaning up
after a barbecue and washing
the fireplace doors. This high
performance gel will easily remove
even old burnt patches and smoke
stains, dried grease and food
rests. You can instantly clean your
fireplace door, barbecue, grill and
the inside of the oven.

Why you’ll like it:

it redefines the words “irremovable
stains”. It will get rid of things that seemed
impossible to remove.

What you’ll love
about it:

thick gel texture. The thick gel doesn’t
trickle down the surface – it covers it
up, allowing the active ingredients to
do their job.

See how simple it is:

apply gel to the surface evenly, wait no
more than 15-20 minutes, and wipe clean

with a paper towel. Rinse with clean water
and wipe dry. That’s it!

What you can clean
with it:

barbecue grills, ovens, grates, spits,
fireplace glass, the outside of pans
and pots.

What you can
remove with it:

burnt-on grease, burnt stains, smoke
stains, carbon deposits, soot.

Why it is unscented:

to dissuade you from smelling it. Don’t do
it, ever, because it’s dangerous.

You can’t be too
careful:

this gel contains many active agents.
If you’re not sure if it will damage the
surface, it’s a good idea to test the effect
on an unobtrusive area. Remember: do
not use for aluminium surface.

It is so perfect
because it contains
[ingredients]:

less than 5% amphoteric surfactants, less
than 5% non-ionic surfactants, less than
5% of EDTA and its salts. Contains Sodium
Hydroxide.

DANGER. Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated
clothing. Rinse skin with water/shower. Immediately call a POISON CENTER/doctor/…
Dispose of contents/container to properly labeled waste containers in accordance
with national regulations. If medical advice is needed, have product container or label
at hand. Keep out of reach of children. Best before: see date and batch number on
the packaging.

500 ml
16.9 fl.oz.
MADE IN EU
sp. z o.o. sp. k.
Poland, 53-012 Wrocław
Wyścigowa 56 H
+ 48 786 222 324
www.prouve.com
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