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Miracle Liquid Ovenreiniger (vloeibaar) 

 
 
EIGENSCHAPPEN:  
Miracle Liquid Ovenreiniger is een sterk reinigend en vet oplossend middel voor het verwijderen van 
plantaardige en dierlijke ingebrande en verkoolde vervuilingen. Onverdund gebruik geeft het beste 
resultaat. Miracle Liquid Ovenreiniger is indien verdund gebruikt ook bijzonder geschikt voor het uitkoken 
van sterk vervuilde vetpannen en/of friteuses. Houd hiervoor een dosering tussen de 1:5 en 1:10 aan. 
(Niet te gebruiken op aluminium, koper, messing, gegalvaniseerde en/of gelakte oppervlakken). Te 
gebruiken voor ovens, kook- en bakplaten, vetpannen en friteuses. De pH waarde is 13. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING:  
Breng Miracle Liquid  Ovenreiniger onverdund aan op het te behandelen oppervlak. Laat het middel kort 
inwerken (voorkom indrogen) en spoel daarna met overvloedig water af. Vervolgens afnemen en 
droogwrijven met een droge doek of poetspapier.  
                    
VEILIGHEIDSINFORMATIE:  
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Gevaar. Bevat Kalium hydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt 
ernstige brandwonden en oogletsel. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht 
grondig wassen. Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende 
handschoenen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts 
raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële 
schade te vermijden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 
 
 
*Voor consumentenmarkt: Gevaar. Bevat Kalium hydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. 
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking 
of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag oogbescherming, 
gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: de 
mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE 
HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water 
afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Bevat: fosfaten, anionogene oppervlakteactieve 
stoffen<5% 


