
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

GRAN DEZ 2008   
SYMBOL   

SP-25   

pH   

1   

   

      

  Kyslý prípravok na umývanie a dezinfekciu povrchov – v kuchyni, gastronómii,  

potravinárskom priemysle – odolný voči kyselinám.  Odporúča sa na  dezinfekciu strojov a zariadení z 

nehrdzavejúcej    ocele  a neželezných kovov  z  nehrdzavejúcej ocele a zariadení  , ktoré prichádzajú do 

styku s potravinami alebo  krmivom pre zvieratá. Neobsahuje  toxické látky.   Odstraňuje nečistoty vo 

forme minerálnych  usadenín  vápencového pôvodu, infiltruje hrdzu a obťažujúce anorganické nečistoty.   

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

Povolenie na uvedenie biocídneho výrobku č. 3437/08 na trh. Certifikát PZH č. HŻ/147/2013.   

   

POUŽIŤ:   
- všetky povrchy vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, chrómu, niklu, mosadze pri styku s 

potravinami;   

- vybavenie  závodov na spracovanie mäsa:  zariadenia na stravovanie  z nehrdzavejúcej ocele,  

hliníkové vozíky, prostriedky vnútornej dopravy; -  sanitárne povrchy.   

   

KOMPOZÍCIA:   
100 ml prípravku obsahuje didecyldimethylammoniumchlorid  (DDAC) (liečivo) – 10 g;   kyselina 

fosforečná (75%) až do 40%; 5 ÷ 15%  neiónových   povrchovo aktívnych látok,  pomocných látok  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
 Pred použitím si prečítajte     kartu  bezpečnostných údajov pre nebezpečnú chemickú  zmes. Pracovné  

riešenie  by sa malo vykonať  priamo pred použitím. Aplikujte  roztok s prevádzkovou koncentráciou  

na  teplotu  20 °C  :   baktérie  – (2%) 200 ml / 10 l vody,  trvanie účinku 5 minút;        huby – 

(5%) 500 ml / 10 l vody, trvanie účinku 15 minút.   

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

Vyžaduje sa čas vetrania minimálne 5 minút.    

Pozor!  Používajte striktne podľa popisu na obale.   

   

 Pre lepšie výsledky prania  by sa GRAN DEZ 2008 mal používať zameniteľne s GRAN CLOR 2006.   

   

HROZBY:   

   

  

Strana 1 z 2 z 2  



  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

     
Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  

 Veľmi toxický pre vodné organizmy   

   

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.   

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstrániť  

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

Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

Skladovanie pod uzamknutím  

   

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

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
 Prípravok skladujte a prepravujte   len v pôvodnom obale.  Chráňte pred  slnečným žiarením a teplom.  

Dodatočné informácie dostupné v  karte  bezpečnostných údajov nebezpečného chemického  

prípravku.   

   

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).  
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