
 

 
  Fumex  

Detergent pentru camere de afumat 
 
Propriet ăţi 
Detergent foarte alcalin pentru îndepărtarea răşinilor de fum, resturi de grăsimi şi  
proteine, uleiuri şi arsuri crustificate în camere de afumat precum pentru cazane  
şi tigăi de gătit. Datorită proprietăţii spumei, de a ţine în suspensie murdăriile  
dizolvate, acestea vor fi dizolvate spontan, după care vor fi spălate cu apă. Pentru  
acest produs există o dovadă de compatibilitate pentru domeniul alimentar. 
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, substanţe alcaline, compuşi complecşi, substanţe ajutătoare 
Valoare pH (concentrat) ca. 14              Valoare pH (soluţie de întrebuiţare): ca. 13,5 
 

Domeniul de întrebuin ţare 
Se poate întrebuinţa pe toate suprafeţele rezistente la substanţe alcaline în domeniul  
alimentar, predestinat pentru camere de afumat fierbinţi şi camere de afumat  
climatizate. Nu aplicaţi pe suprafeţe din aluminiu, eloxal sau lăcuite. 
 

Întrebuin ţare 
Înainte de prima utilizare verificaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns. 
 
Curăţenia prin spumare: 
În funcţia de recomandările modului de curăţenie a camerei de afumat,  
aplicaţi Fumexul concentrat sau prediluat. Prespumaţi cărucioarele din  
afumătorie, cazane şi tigăi de gătit precum şi locurile greu accesibile. 
Poziţia diuzelor: 1:4 până 1:10. 
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare  
conf. fişei tehnice, nu pot fi reclamate.  

Consum pe metru p ătrat  
Curăţenia prin spumare: 20 ml 

 
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: Sodium Hydroxide (INCI).  
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 
 

Ambalaj  
2 x 5 litri canistre / carton Art.-Nr. j 55 11 05 
20 litri / canistre  Art.-Nr. j 55 11 21 
 

Curăţarea 
bucătăriei  
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