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GRAN ALKA-DEZ   
SYMBOL   

SP-24   

pH   

14   

   

Alkalická príprava na umývanie a dezinfekciu povrchov, podláh, strojov a zariadení v kontakte s 

potravinami.  Odmasťuje a odstraňuje silné nečistoty prítomné pri  rezaní mäsa a nečistôt bielkovín. Je 

jemný na  umytých povrchoch, nezafarbuje  ich.  Bez vône. Vysoké možnosti aplikácie.  Má inhibítory 

korózie.   Má  dezinfekčný účinok  v súlade s normami PN-EN 1276, PN-EN 1650, PN-EN 13697.  

Povolenie na uvedenie biocídneho výrobku na  trh  č. 3473/08. Certifikát PZH č. HŻ/906/2013.   

   

APLIKÁCIA:   
• stoly, krájače, nože, píly, naberačky, vidlice, dopravníkové pásy, vozíky, iné zariadenia;   

• kontajnery,  plastové a   kovové obaly, regály, sklady potravín;   

• batožinový priestor vo vozidlách prepravujúcich pečienku, ovocie, zeleninu;   

• pracovné odevy, obuv, rukavice. 

   

KOMPOZÍCIA:    
100 ml prípravku obsahuje - kvartérne amónne zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, chloridy (účinná 

látka) - 7 g;  glutaral (účinná látka) – 0,1 g; <5% neiónových povrchovo aktívnych látok, < 5% EDTA 

sodíkovej soli; <2%  hydroxid  draselný,   pomocné látky  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím si pozrite   kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

 Pracovný roztok  by sa mal vykonať  bezprostredne pred aplikáciou. Aplikujte na povrch, ktorý sa má 

umyť  , roztok s prevádzkovou koncentráciou vhodnou na  teplotu  20 °C:   

- dezinfekcia: baktérie – koncentrácia 2% (200 ml / 10l vody), trvanie účinku 5 min;   

- dezinfekcia: huby – koncentrácia 2% (200 ml / 10 l vody), trvanie účinku 15 min; Po dezinfekcii by sa 

umytý povrch mal  opláchnuť  veľkým množstvom tečúcej čistej pitnej  vody. Vyžaduje sa  čas vetrania 

minimálne 5 minút.   

Použite metódu:   

a) pena – vysoký  tlak na pranie, nízky tlak – dezinfekcia a oplachovanie;  odporúčané pre  

nízkotlakový systém Word Chem;   

b) ponorenie do kúpeľov, umývadiel, kyvety;   

c) umývanie a dezinfekcia v  uzavretých systémoch;   

d) umývanie a dezinfekcia tradičnými metódami  

  HROZBY:  
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Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  

 Veľmi toxický pre vodné organizmy   

 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými    účinkami  

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

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  Okamžite odstráňte  všetok 

kontaminovaný odev.  Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.   

Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

V PRÍPADE, že sa dostanete do očí:  Niekoľko    minút  opatrne  opláchnite vodou. Odstráňte 

kontaktné šošovky,  ak  sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí Uchovávajte v 

uzavretom priestore.   

   

UPLYNUTIE:   
12 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. 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.  Dodržiavať 

ustanovenia  zákona z  13. czerwca 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 

888).  
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