
TECHNICKÝ LIST

ENZYFOOD

POPIS:
Tekutý enzymatický přípravek k preventivní údržbě a uvolnění ucpaných odpad-
ních trubek v potravinářství a kuchyních. Odstraňuje biofilm, organické nečistoty 
přeměňuje na vodou rozpustitelné zbytky. Při aplikaci jednou týdně snížíte nákla-
dy na údržbu odpadového systému. Pouze pro profesionální použití!

NÁVOD K POUŽITÍ: 
Koncentrát. Údržba odpadů 25 ml/1 týden, při pomalém odtoku 400 ml. Nařeďte dávku v 1 l teplé vody
 35 - 40 °C a nalijte do odpadu.

SKLADOVÁNÍ: 
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 
5°C až 25°C.

SPOTŘEBUJTE: 
Do data na obalu. Obal/obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.

OBSAHUJE: 
méně než 5% polykarboxyláty a aniontové povrchově aktivní látky; enzymy. Obsahuje beta-glukanázu a 
lipázu. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

 BALENÍ: 1 l

DODAVATEL: 
Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, 
info@angloceska.cz 
VÝROBCE: Realco

ENZYFOOD
 enzymatický přípravek k čištění odpadních trubek

ENZYFOOD je tekutý přípravek k preventivní údržbě a uvolnění ucpaných 
odpadních trubek v potravinářství a kuchyních. Odstraňuje biofilm, 
organické nečistoty přeměňuje na vodou rozpustitelné zbytky. Při aplikaci 
jednou týdně snížíte náklady na údržbu odpadového systému.

NÁVOD K POUŽITÍ: Koncentrát. Údržba odpadů 25 ml/1 týden, při 
pomalém odtoku 400 ml. Nařeďte dávku v 1 l teplé vody 35 - 40 °C 
a nalijte do odpadu. SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech 
chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 
25°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah odložte na místo určené 
obcí k odkládání odpadů. OBSAHUJE: méně než 5% polykarboxyláty a 
aniontové povrchově aktivní látky; enzymy. Obsahuje beta-glukanázu a lipázu. 
Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.  
DODAVATEL: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, 
tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz 
VÝROBCE: Realco
Pouze pro profesionální použití!

BALENÍ:    1l


