
 

 

 
  

KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VÝROBKU  
  

  

BRUDEX  
SYMBOL  

U-06  

pH  

14  

  

 Univerzálny čistiaci a odmasťovací prostriedok na odstraňovanie nečistôt organického pôvodu.  Čistí, umýva,  

škvrny  a odmasťuje.  Odporúča sa na udržanie hygieny v  domácich a priemyselných podmienkach.     

  

POUŽITIE:  
-  kuchynské vybavenie  (stravovacie zariadenia)  

- dielne (priemyselné podlahy, časti strojov, motor) -  vertikálne žalúzie 

-  ochranný odev 

-  extrémne kontaminované textilné povrchy 

  

KOMPOZÍCIA:  
<5% fosfátov, <5% fosfonátov, <5% kremičitanov, <5%   neiónových   povrchovo aktívnych 

látok, vonné zloženie,  pomocné látky,   hydroxid sodný.  
  

NÁVOD NA POUŽITIE:  
Výrobok je určený pre povrchy odolné voči zásadám.   

V závislosti od typu povrchu a stupňa  jeho znečistenia sa odporúča použiť   nasledujúce pracovné roztoky:  

– umývanie, súčasné umývanie: 10-50 ml/10 l vody 

– umývanie, umývanie mletej vody: 100-500 ml/10 l vody 

– odplamianie, odtłuszczanie: 1:1 z 1:3   

  V prípade   textilných povrchov a žalúzií  dôkladne opláchnite   pitnou  vodou po vyčistení.  

  

HROZBY:  

  
Nebezpečenstvo 
H314 - Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí 

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre 

P301+P330+P331 – PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte vracanie 
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P303+P361+P353 – V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte 

všetky kontaminované odevy.  Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.  

P310 - Okamžite kontaktujte toxikologické  centrum/ lekára 

P305+P351+P338 – AK MÁTE OČI:   Niekoľko minút  opatrne  opláchnite vodou. Odstráňte 
kontaktné šošovky,  ak  sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí 

P405 – Drž sa vo väzbe 

  

UN 1719  

  

Spotreba:  
Do 36 mesiacov od  dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.  

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
Ďalšie informácie sú k dispozícii v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.  

  

Kontaminované obaly by mali byť úplne vymrazené. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, 

ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v  nádobách určených na 

zber plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  V súlade s   

ustanoveniami z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi  a odpadom z obalov (Dz. U. 2013, položka 888).  
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