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Beschrijving  

Professionele, sterk alkalische ontvetter voor de reiniging van dampkappen en installaties in frituren, keukens en 
grootkeukens. 

Toepassingen 

• Sofort A is uitermate geschikt voor het efficiënt verwijderen van frituurvetten, etensresten en alle organische 
vervuilingen. 

• Sofort A is geschikt voor het reinigen van alle harde oppervlakken, met uitzondering van aluminium. 
• Voor het reinigen van ovens, grills en steamers raden wij onze Sofourex aan.  

Eigenschappen 

• niet giftig 

• niet brandbaar 

• biologisch afbreekbaar 

• gedoseerd, onschadelijk voor de huid. 

• heeft een verhoogde werking bij gebruik met warm water (± 50°C) 
 
 
 
 

 
    

Onze producten zijn inzetbaar om volgens de voorgeschreven technieken en voorschriften te 
reinigen conform de HACCP normen. 

Gebruiksaanwijzing 

1. Manuele reiniging: max. 2.5% tot 10% aan water toevoegen. Wassen met een spons of een borstel. Goed 
naspoelen. 

2. Met nevelapparaat: naargelang de bevuiling 2,5% tot 10% aan water toevoegen. Benevelen vanonder naar 
boven. Max. 2 min laten inwerken en goed afspoelen met de waterslang of met hogedrukspuit. 

3. Dompelen: 10 to 15% oplossing met warm water in een bad doen. De te reinigen stukken hier in dompelen. 
Product enkele minuten tot uren laten inwerken. Bewerken met borstel of spons en goed naspoelen met 
zuiver water. 

In geval van twijfel, eerst testen op een minder zichtbaar proefoppervlak! 

Algemene kenmerken 

Uitzicht: vloeibaar preparaat 

Geur: kenmerkend 

Viscositeit (20°C): 1 mPa.s 

Relatieve dichtheid (20°C): 1,077 kg/L 

pH: 13,2 

Zelfontbranding: 200°C 

Vlampunt: / 

Wateroplosbaarheid: Volledig oplosbaar 

Dampspanning (20°C): 2332 Pa 

Kookpunt/kooktraject: 100-233°C 

Smeltpunt/smelttraject: 0°C 



Voorzorgen bij gebruik 

   

Verpakking – Opslag 

• 25L 

• Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.  

• Vermijdt metalen verpakkingsmateriaal. 

• Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen. 
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