
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

GRAN DI-CL   

SYMBOL   

SP-09   

pH   

14   

   

  Vysoko alkalická kvapalina s nízkou penou  na umývanie riadu v myčke v kuchyni a 

gastronómii.  Účinne   odstraňuje nečistoty a vďaka prítomnosti  aktívneho chlóru vykazuje 

vynikajúce bieliace vlastnosti.  Zabraňuje  opätovnému ukladaniu  nečistôt  na povrch. Certifikát 

PZH.  

   

POUŽIŤ:   

- kuchynské potreby (dávkovač),   

- umývanie riadu v  umývačkách riadu pre stravovanie,   

- nemocnice,  vojenské jednotky,   domovy s opatrovateľskou službou, školy atď.   

   

KOMPOZÍCIA:   

5-15% związki wybielające na bazie chlór, <5% fosforánie, <5% fosforniany, <5% 

polykarboxylany  

      

Obsahuje: hydroxid draselný,  chlórnan sodný   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Koncentrácia podľa pracovného cyklu umývačky riadu, stredná 10-30 ml / 10 l vody.  

Minimálna teplota vody 40-60 °C.   

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

   

HROZBY:   

Piktogram:   

      
   

 Signálne slovo:  Nebezpečenstvo  

   

 Vety označujúce  druh rizika:   



H314 - Spôsobuje vážne  popáleniny kože a  poškodenie očí  
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H302 – škodlivé  pri požití  

H410  –  Veľmi toxický pre vodné organizmy  v dôsledku dlhodobých účinkov H290 – Môže 

korodovať kovy    

   

 Vety  označujúce prostriedky  bodliaka:   

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

P301+P330+P331 – PRI PREHLTNUTÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

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

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

P305+P351+P338 – AK SA DOSTANETE   DO OČÍ:  Niekoľko minút ostro opláchnite  vodou.  

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

   P310 – Okamžite kontaktujte   POISON CENTER / lekára  

P405 – Skladujte pod zámkom  

P501 –   Nádobu zlikvidujte vo vhodne označených nádobách na odpad v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi    

   

EUH031 – Pri  kontakte s kyselinami uvoľňuje toxické plyny  

   

UPLYNUTIE:   

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

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   

Ďalšie informácie sú k dispozícii v  karte  bezpečnostných údajov.   

   

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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