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GRAN STILL 

Technický list

SYMBOL SP-04
pH 1

Kyselý čisticí přípravek na bázi kyseliny fosforečné určený k odstraňování anorganických minerálních
sedimentů, vodního kamene, rzi a odolných nečistot.
Doporučuje se pro důkladné čištění povrchů z nerezové oceli umístěných v blízkosti tvrdé vody.
Obsahuje inhibitory koroze a leští čisté povrchy. Snáší dobře tvrdou vodu a má neutrální aroma.
Produkt má certifikát Národního hygienického ústavu - PZH (HŻ / 00648/01/2013).

APLIKACE:
- všechny povrchy z nerezové oceli, chromu, niklu a ty, které mají přímý kontakt s potravinami
- zařízení a nástroje na zpracování masa a ryb: nože, stoly, hrnce, atd.

SLOŽENÍ:
- < 50% anorganických kyselin
- < 5% kationtové povrchově aktivní látky
- < 5% aniontové povrchově aktivní látky
- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné

POUŽITÍ:
Před použitím produktu si přečtěte bezpečnostní list výrobku.
Roztok 2-5% (200-500 ml / 10 l vody) rozmíchejte v závislosti na míře znečištění povrchu při 10-20 ° C,
ponechte 10-15 minut a opláchněte čistou,
pití vody.
Utřete povrch hadříkem dosucha.

NEBEZPEČÍ:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
PŘI  KONTAKTU  S  POKOŽKOU  (nebo  vlasy):  Okamžitě  odložte  veškerý  kontaminovaný  oděv.
Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře.
PŘI KONTAKTU S OČIMA: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud
je máte a lze je snadnou vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
Skladujte uzamčené.

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



YABOK s.r.o.
5. Května 267/51
289 23  Milovice
www.tenzi.cz
IČO: 27204235
DIČ: CZ27204235

DATUM SPOTŘEBY:
36 měsíců od data výroby.
Datum výroby / série a datum expirace jsou uvedeny na obalu.

DODATEČNÉ INFORMACE:
Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Kontaminované nádoby by měly být zcela vyprázdněny. Po vyprázdnění nádobu několikrát   
vypláchněte. Obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů či dodejte specializované firmě k
recyklaci. 
Likvidace by měla proběhnout v souladu s národními/mezinárodními předpisy.
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