
 

 

Productnaam  EMULPLAC 1800C (Hete bakplaat reiniger) 

 

Algemene beschrijving : 
 

Een speciale formule voor het moeiteloos reinigen van hete 
bakplaten. Laat geen dampen vrij. 
 

Eigenschappen : 
 

Onmiddellijk effect, binnen 1 minuut, zowel voor hard chroom 
als voor staal. Dit product kan gebruikt worden zonder dat de 
bakplaat afgekoeld hoeft te worden. Spettert niet en is 
geurloos. Verwijdert eenvoudig de meest aangebrande vetten. 
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Artikelnummer en verpakking : 
 

LSDE003:     Fles à 850gram – Verpakt per 6 flessen 

Waarschuwing : 
 

In geval van inslikken of ongeval, raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
 

Houd in originele verpakking goed gesloten. Bescherm tegen intense hitte of kou. Voorkom bevriezing. Niet in directe zonlicht 
bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
 

 
- Bakplaat aan laten op ongeveer 1800C (minimaal 1500C) 
- Laat de afzuigkap aan staan 
- Verwijder zoveel mogelijk restanten 
- Verdeel de Emuplac over de plaat 
- Laat het ongeveer 30 seconden inwerken 
- Activeer de Emuplac met water 
- Goed naspoelen met water zodat alle Emuplac verwijderd is 
- Nawrijven met schone, vochtige doek 
- Bakplaat inwrijven met azijn/olie/citroen 

Technische data :  
 

Mogelijkheden : Snelle en efficiënte reiniging van keuken 
bakplaten op hoge temperaturen (1500C – 2000C) . Niet 
boenen, geen dampen 
 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Geel 

Geur Karakteristiek 

PH (20º)    13.0 +/- 0.5 (1%) 

Dichtheid (20º)    1.145 +/- 0.005  Gr/cc. 

  

  

Veiligheid en gebruik : 
 

Bevat POTASSIUM HYDROXIDE. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Slik de vloeistof niet in. Houd buiten het bereik van 
kinderen. Wanneer de vloeistof in contact komt met de ogen, uitspoelen met veel water en raadpleeg de huisarts. Gebruik 
schone beschermende kleding. In geval van ongeval of wanneer u zich niet goed voelt worden bij het gebruiken van dit product, 
direct de huisarts raadplegen. Laat wanneer mogelijk het label van product zien.  
Material Safety Data Sheet is te downloaden van www.tripleclean.nl en/of www.thomil.com.  
Middel is voor professioneel gebruik 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-512304 e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 
 

 

 
NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 

Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 
 

Oppervlaktereinigers 
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