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GRAN DI-CL

Technický   list  

Vysoce zásaditá, málo pěnivá kapalina pro mytí nádobí v kuchyni a gastronomii. Účinně odstraňuje

nečistoty a díky přítomnosti aktivního chloru má vynikající bělící vlastnosti. Zabraňuje opětovnému

usazování nečistot na povrchu. Osvědčení PZH č. HŻ / 02091/06/2012.

APLIKACE:

-

-

-

kuchyňské náčiní (automat),

mytí nádobí v gastronomických myčkách nádobí,

nemocnice, vojenské jednotky, pečovatelské domy, školy atd.

SLOŽENÍ:

-

-

-

-

-

-

5-15 % bělících látek na bázi chloru

až 16% hydroxidu draselného

< 5 % fosfátů

< 5 % fosfonátů

< 5 % polykarboxylátů

Pomocné látky

VYUŽITÍ:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list nebezpečné chemické směsi.

Koncentrace podle pracovního cyklu myčky, průměrně 10 - 30 ml / 10 l vody. Minimální teplota vody

je 40 - 60 °C.

Varování! Nepoužívejte s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

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

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Vysoce toxický pro vodní organismy

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít

PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte

pokožku vodou / sprchou.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

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

a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování Udržujte zamčené

Kontakt s kyselinami uvolňuje toxický plyn

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


