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Prípravok na odstránenie usadenín vápna z  domácich spotrebičov.  Odporúča sa na použitie v  tradičných 

kanviciach, rýchlovarných kanviciach,  pretečených strojoch,   tlakových strojoch a  iných  domácich 

spotrebičoch,  v  ktorých sa počas  prevádzky    Kameň je uložený.    

   

POUŽIŤ:   
• kávovary  akéhokoľvek druhu, rýchlovarné kanvice;   

• práčky, umývačky riadu, kotly, narkomani,  ohrievače, kotly, výmenníky tepla, nádoby na vodu, 

potrubia (kanály) vypúšťajúca vodu;   

• umývadlá, sprchové podnosy.   

   

KOMPOZÍCIA:   
>80%  anorganická kyselina  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
  Stroje, umývačky riadu  atď.: Používajte podľa návodu na  obsluhu alebo vytvorte  pracovný roztok 

asi 2-5% (20-50 g na 1 l teplej vody pri teplote  približne 50 ° C).  Nalejte do nádoby / zariadenia, ktoré  

chceme použiť.  Nechajte pôsobiť 20÷30 minút a  potom  vylejte obsah.   Hojne opláchnite tečúcou 

pitnou vodou.    

Práčka: Nalejte asi 100 g (asi 4 polievkové lyžice)  výrobku do  nádoby na  prášok  (namiesto prášku) 

a zapnite  najkratší  umývací cyklus (10-15 minút) pri teplote 60 ° C.  Poznámka: Nepoužívajte  

zinok. Nepoužívajte  počas umývania.  

   

HROZBY:  

   
Poznámka  

   

 H315 - Dráždi pokožku   

  H319 – Podráždenie očí  

  H412 – Škodlivé pre  vodné organizmy s dlhodobými  účinkami  

   

P280  – Používajte ochranné    podrúčky/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre P305+P351+P338 

–   AK SA DOSTANETE  DO OČÍ: Opláchnite vodou cez  

SYMBOL   

SP-38   

pH   

-   

  

    

GRAN KAM AGD    



pár minút.    Odstráňte kontaktné šošovky  , ak sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí  
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P337+P313   – Ak si udržiavate     podráždenie očí:  Vyhľadajte  radu/ vyhľadajte lekársku pomoc   

   

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

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov 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. júna 2013 o nakladaní s  obalmi a  odpadom z obalov (Dz. 2013, položka 

888).   

   



   

Strana 2 z 2  


	TECHNICKÁ KARTA
	TECHNICKÁ KARTA
	Strana 2 z 2


