
YABOK s.r.o.
5
2

. Května 267/51
89 23 Milovice

www.tenzi.cz
IČO: 27204235
DIČ: CZ27204235

GRAN KAM AGD

Technický   list  

Přípravek na odstranění vodního kamene z domácích spotřebičů. Doporučeno pro použití v tradičních

a rychlovarných konvicích, filtračních kávovarech, tlakových kávovarech a jiných domácích

spotřebičích, ve kterých se během provozu usazuje vodní kámen.

APLIKACE:

-

-

kávovary všeho druhu, konvice;

pračky, myčky, kotle, junkery, ohřívače, kotle, výměníky tepla, nádoby na vodu, odtokové

potrubí

- umyvadla, sprchové vaničky.

SLOŽENÍ:

- > 80 % anorganické kyseliny

VYUŽITÍ:

Kávovary     na     espresso,     myčky     nádobí     atd.:   Používejte podle návodu k obsluze kávovaru nebo připravte

pracovní roztok asi 2 – 5 % (20 – 50 g na 1 l teplé vody o teplotě asi 50 °C). Nalijte do nádoby / zařízení,

které chcete vyčistit. Nechejte 20 - 30 minut, poté obsah vylijte. Důkladně opláchněte pod tekoucí

pitnou vodou.

Pračka: Nalijte asi 100 g (asi 4 polévkové lžíce) produktu do nádoby na prací prostředek (místo prášku)

a spusťte nejkratší prací cyklus (10 – 15 minut) při 60 °C.

Poznámka: nepoužívejte k pozinkování. Nepoužívejte během praní.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

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

H315 - Dráždí pokožku

H319 - Dráždí oči

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování

P337 + P313 - Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření

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


