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Green Clean  
Ovn og grill 500 ml 
Utviklet spesielt for rengjøring av ovn, komfyr og grill.  
Tar selv de mest hardtsittende og innbrente 
matrestene.  Etterlater en skinnende blank.  

Spray rikelig på og hold overflaten fuktig mens såpen 
arbeider. Avhengig av hvor skittent og innbrent det er 
kan virketiden overstige 15-20 min. Anbefalt 
sprayavstand 25-50 cm. Gni eller skrubb forsiktig 
med klut, svamp eller spesialstålull utviklet for 
overflaten. Gjenta om nødvendig.  

Rengjøring av grillen: 
1. Ha gjerne en bitteliten lunk på grillen, men ikke 
varmere enn at du kan holde handa direkte på uten at 
det er ubehagelig! 
2. Bruk en kraftig børste/stålbørste for å ta vekk det 
verste. 
3. Påfør rikelig med produkt og la det virke noen 
minutter. 
4. Skrubb med kraftig børste/stålbørste og avslutt 
med vannspyling. 
Unngå direkte sollys. Gjenta om nødvendig.  

På ikke-horisontale overflater og ved lang virketid 
anbefaler vi å tildekke med en klut eller papir som 
«dynkes» slik at det ikke renner av. Da sparer man 
produkt i tillegg til at det virker mer effektivt. 

Virketiden kan variere sterkt fra overflate til 
overflate, hvor skittent det er og hvor hardt det sitter. 
For normal rengjøring kan virketiden være alt fra 10-
15 sekunder opp til flere minutter. Påse at overflaten 
er fuktig hele tiden for at produktet skal fungere 
optimalt. Før hovedvask anbefaler vi å teste på et lite 
synlig område. 

På etiketten ser du en lime som er et virkestoff i 
produktet. 

Fosfatfri og pH-nøytral. Inneholder maksimum 5% 
biologisk lett nedbrytbare stoffer som er skånsomme 
mot bruker og miljø i tillegg til rent, klart og friskt 
Telemarksvann. 

Forsiktighetsregler: Oppbevares utilgjengelig for 
barn. Må ikke svelges. For personer med sensitiv hud 
anbefaler vi å benytte hansker. 
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Ingen av våre tilsetningsstoffer er fareklassifisert iht. CLP 1272/2008. 

 
Norsk navn Hva gjør disse stoffene CAS nr. Maks. innhold 

Maisolje 
Bestanddel i selve 
forsåpningsprosessen og bidrar 
dermed til å bryte ned olje og fett. 

8001-30-7 1,2 ml (0,24%) 

Kokosnøttolje 
Bestanddel i selve 
forsåpningsprosessen og bidrar 
dermed til å bryte ned olje og fett. 

8001-31-8 1,6 ml (0,32%) 

Fettsyre fra kokosnøtt 
Bestanddel i selve 
forsåpningsprosessen og bidrar 
dermed til å bryte ned olje og fett. 

61788-47-4 1,6 ml (0,32%) 

Palmeolje 
Bestanddel i selve 
forsåpningsprosessen og bidrar 
dermed til å bryte ned olje og fett. 

8002-75-3  1,4 ml (0,28%) 

Kalkolje Naturlig fettløser 8008-26-2 0,6 ml (0,12%) 

Olivenolje Bæreolje for aktive ingredienser 8001-25-0 0,6 ml (0,12%) 

Sukkerrørekstrakt Sukkeralkohol som er med på å løse 
fett og drepe bakterier. 91722-22-4 1 ml (0,2%) 

Blandede metylestere Bidrar til å bryte ned olje og fett Blandingsstoff 1,8 ml (0,36%) 

Appelsinolje Virker som et naturlig 
avfettingsmiddel. 8028-48-6  0,6 ml (0,12%) 

Natriumbenzoat Konserveringsmiddel E211 532-32-1 0,15 ml (0,03%) 


