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GRAN ALKA DEZ
Technický list

SYMBOL

pH

SP-24

14

Alkalický přípravek určený k čištění a dezinfekci povrchů, podlah, strojů a zařízení, které jsou v
kontaktu s potravinami. Odmašťuje a odstraňuje silné nečistoty, které se vyskytují po mletí masa a
bílkovin. Jedná se o jemné bezškodné čištění povrchů. Bez zápachu.
Obsahuje inhibitory koroze.
Dle normy PN-EN 1276, PN-EN 1650 a PN-EN 13697.
Povolení k obchodování s biocidním přípravkem 3473/08.
Produkt má certifikát Národního hygienického ústavu - PZH (HŻ / 906/2013).
APLIKACE:
- stoly, kráječe, nože, pilky, sekery, naběračky, vidličky;
- kontejnery, plastové a kovové obaly, police, prostory pro skladování potravin;
- ovoce, zelenina, zavazadlový prostor uvnitř nákladních automobilů, které přepravují chléb;
- pracovní oděvy, boty, rukavice, hadry.
SLOŽENÍ:
- 5-15% kationtových povrchově aktivních látek
- <5% neionogenních povrchově aktivních látek
- <5% sodné soli EDTA
- glutaral
- hydroxid draselný
VYUŽITÍ:
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy.
Příprava musí být provedena přímo před použitím prostředku.
Rozetřete roztok na povrch při 20 ° C:
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- dezinfekce: bakterie - koncentrace 2% (200 ml /
10 l vody), působení 5 minut;
- dezinfekce: houba - koncentrace 2% (200 ml / 10 l vody), působení 15 minut;
Po dezinfekci omyjte povrch velkým množstvím pitné vody.
Vyvětrejte místnost po dobu asi 5 minut.
Použijte tyto metody:
a) pěna - voda s vysokým a nízkým tlakem, dezinfekce a opláchnutí;
b) odmočení - vana a kuchyňský dřez;
c) mytí a dezinfekci v uzavřených systémech;
d) mytí a dezinfekci tradičními metodami.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČNÝ

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
- PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži
vodou (nebo sprchou).
- Okamžitě volejte lékaře.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud
to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování.
- Uložte pod zámkem.
SPOTŘEBUJTE DO:
12 měsíců od data výroby.
Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.
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Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a
vypláchnutý obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho
řádné recyklaci.
Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou.
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