
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

GRAN CLOR 2006   

SYMBOL   

SP-23   

pH   

14   

   

 Vysoko základná    príprava na čistenie a dezinfekciu sanitárnych povrchov, strojov, zariadení a  

povrchov v priamom kontakte s potravinami.  Obsahuje aktívny chlór.  Odmasťuje a    odstraňuje silné 

nečistoty  a sfarbenie rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré sú tiež výsledkom  hnilobných procesov.  

Má  dezinfekčný účinok  v súlade s normami PNEN 1276, PN-EN 1650, PN-EN 13697.  Povolenie na 

uvedenie  biocídneho výrobku  na  trh: 3126/07. Certifikát PZH.   

   

POUŽIŤ:   
• tvrdé podlahy  na výrobu, knotting bazény;    

• kontajnery a kontajnery na odpadky a odpad;   

• výroba a preprava  potravín, povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, odolné voči 

zásadám;   

• sociálne miestnosti,  radnice, sprchy,  sociálne zariadenia;   

• batožinový priestor vo vozidlách prepravujúcich mäso, ryby, hydinu.   

   

KOMPOZÍCIA:   
  100 ml prípravku obsahuje chlórnan sodný  (účinná látka) – 24 g, hydroxid sodný do 10%, katiónové 

povrchovo aktívne látky  do 5%, fosfonáty do 5%, fosfonáty do 5%   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
 Pracovný roztok  by sa mal vyrobiť   priamo pred použitím a používať len vo vetraných priestoroch. V 

prípade  celého spektra  účinku dezinfekčného preparátu (baktericídny, fungicídny, sporicidný, virucídny 

účinok) aplikujte  roztok  na umytý povrch s prevádzkovou  koncentráciou najmenej  2 % (200 ml/10 l 

vody),  najlepšie  vo forme peny.   Prevádzková teplota  20 °C. Prevádzková doba  15 minút.    

  Po dezinfekcii  by sa umytý povrch mal  opláchnuť veľkým množstvom  tečúcej čistej pitnej vody.   

Vyžaduje sa  čas vetrania minimálne 5 minút.   

POZNÁMKA! Nepoužívajte s inými výrobkami.  Môže uvoľňovať  nebezpečné plyny (chlór)!.   

   

HROZBY:   

   
 Signálne slovo:   

Nebezpečenstvo    
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 Výstražné upozornenia  :   

H314 - Spôsobuje vážne  popáleniny kože a  poškodenie očí  

 H335  – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  

 H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy v dôsledku  dlhodobých účinkov  

   

Bezpečnostné  upozornenia:   

P280  – Používajte ochranné    podrúčky/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

P301+P330+P331 – PRI PREHLTNUTÍ: vypláchnite ústa.  NEINDUKUJTE  vracanie 

P303+P361+P353 – V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte 

všetok kontaminovaný odev.  Opláchnite   pokožku pod prúdom vody [alebo sprcha].  

   P310  – Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

P305+P351+P338 –   AK SA DOSTANETE  DO OČÍ: Opláchnite vodou cez  

pár minút.  Odstráňte kontaktné šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí  

P405 – Skladujte pod zámkom  

EUH031 – Pri  kontakte s kyselinami uvoľňuje toxické plyny  

   

Prvá pomoc: Ak  sa objavia príznaky otravy   inhaláciou (kašeľ,  pocit dýchavičnosti, závraty), priveďte 

obeť  na čerstvý vzduch.   Zavolajte lekársku  pomoc. V prípade  požitia nevyvolávajte  vracanie.  Dajte 

piť  veľké množstvo vody, zavolajte lekársku  pomoc. V prípade  kontaktu s pokožkou umyte  veľkým 

množstvom  vody. Ak   sa vyskytnú kožné lézie alebo  popáleniny,  obráťte sa na svojho lekára. V 

prípade kontaktu s očami umyte  veľkým množstvom  vody, kontaktujte  lekára.  

   

UPLYNUTIE:   
6 mesiacov od  dátumu výroby.  Dátum výroby/série a  dátum  platnosti uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
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. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).  

   

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na použitie   používateľom vykonávajúcim odbornú činnosť.  

   

Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.    
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