
  
   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

GRAN DIW   

SYMBOL   

SP-07   

pH   

14   

   

Vysoko alkalická   kvapalina s nízkou penou  na  umývanie riadu v umývačkách riadu.  

Odporúča sa  na  sklenené, keramické a hliníkové riady.  Navlhčuje umyté povrchy, ľahko  z 

nich odstraňuje nečistoty potravinového  pôvodu a zároveň  má antikorózny účinok  zabraňujúci  

zničeniu praných povrchov. variť.  Okrem toho  zabraňuje zožltnutiu plastových   nádob.  Bez 

vône. Certifikát PZH.  

   

APLIKÁCIA:   

- umývanie kuchynských potrieb v  kuchynských zariadeniach   v  stravovacích zariadeniach, 

hoteloch, reštauráciách, jedálňach, baroch atď.    

   

KOMPOZÍCIA:   

15÷30% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy), <5% fosfoniany  

   

Obsahuje: EDTA (kyselina etyléndiaminenetetraoctová), hydroxid sodný  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

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

Minimálna teplota vody 40-60 °C.   

   

HROZBY:   

Piktogram:   

   
   

 Signálne slovo:   

Nebezpečenstvo  

   

 Výstražné upozornenia  :   

H314 - Spôsobuje vážne  popáleniny kože a  poškodenie očí  

 H373 – Poškodenie   nástrojov  pri dlhšej alebo  opakovanej expozícii  
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Bezpečnostné  upozornenia:   

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 / doctor P405 – Skladujte pod uzáverom.   

   

UPLYNUTIE:   

36 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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