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GRAN BIS

Technický   list  

Vysoce alkalický přípravek bez zápachu k čištění obecné kontaminace mastnými kyselinami; odstraňuje

těžké nečistoty živočišného a rostlinného původu; má vysokou schopnost emulgovat tuky. Snáší tvrdou

vodu. Obsahuje inhibitory koroze; neobsahuje fosfáty. Doporučeno pro metodu pěny. Certifikát PZH

HŻ / 02091/03/2012

APLIKACE:

-

-

-

stravovací místnosti se spotřebiči a vybavením;

tvrdé podlahy, stěny, dlaždice, parapety, zábradlí, vybavení;

výroba a doprava potravin, povrchy v přímém kontaktu s potravinami, bourání a příprava

masa;

- rybářský a lahůdkářský průmysl - pračky a zařízení.

SLOŽENÍ:

-

-

-

< 5 % kationtových a aniontových povrchově aktivních látek

pomocných látek

obsahuje hydroxid sodný až do 2%

VYUŽITÍ:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list nebezpečné chemické směsi.

Roztok s koncentrací 2 – 5 % (200 – 500 ml / 10 l vody) se v závislosti na stupni znečištění nanese na

očištěný povrch a nechá se působit 10 – 15 minut. Poté se opláchne velkým množstvím čisté pitné vody

ruční nebo vysokotlakou metodou. Doporučeno pro nízkotlaké systémy.

Přípravek splňuje svůj účel, je-li používán v teplotním rozmezí 20 - 60 ° C.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

tel.: +420 792 333 565
email: prodej@yabok.cz
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Nebezpečí

Dráždí pokožku

Způsobuje vážné poškození očí

Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny

a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

SPOTŘEBUJTE DO:

36 měsíců od data výroby.

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Znečištěné nádoby by měly být zcela vyprázdněny. Po vyprázdnění nádobu několikrát neprodleně

opláchněte. Prázdný kontejner lze skladovat v kontejnerech pro sběr plastových obalů nebo je lze

doručit specializované společnosti k recyklaci.

Likvidace by měla být v souladu s národními / mezinárodními předpisy

tel.: +420 792 333 565
email: prodej@yabok.cz


