
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

 

GRAN PRES AGD   

SYMBOL   

SP-39   

pH   

-   

   

Prášok na báze aktívneho   kyslíka na čistenie  kávovarov (strojov) z tvrdohlavých usadenín.  Dokonale 

odstraňuje nečistoty  z porcelánu a vnútorných  povrchov  termosky.  Odporúča sa pre  kávovary.   

   

POUŽIŤ:   
• kávovary;   

• porcelánový a fajansový riad, termosky;    

• zariadenia a riady sfarbené kávou alebo čajom.    

   

KOMPOZÍCIA:   
>30% bieliace zlúčeniny na báze   kyslíka, < 10%   uhličitan sodný,  pomocné látky  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím  si prečítajte   kartu bezpečnostných  údajov  nebezpečnej chemickej zmesi.  

• používať  podľa návodu  na použitie stroja alebo vytvoriť pracovný roztok  1-2% (od 10 do 20 

g na 1 l vody);    

• ponorte predtým demontovaný modul varenia kávy (automatické stroje) a nechajte asi 15 minút, 

po ktorom dôkladne umyte a opláchnite tečúcu  vodu.  pitnej vody.    

• v prípade expresie bankovej kávy nalejte  1-2 polievkové lyžice prášku (približne 10-20 g) do 

takzvaného  "bankového" prášku. "lepkavé sitko";    

• zapnite  "skupinu" asi na 5-10 sekúnd;   

• asi po 30 sekundách.  znovu začleniť   skupinu a opakovať proces, kým  sa  sitko úplne skráti;    

• dôkladne   opláchnite systém  čistou tečúcou vodou – zahrejte v  množstve cca 0,5-1 l.      

vykonajte  operáciu každý deň po ukončení práce zariadenia.    

   

HROZBY:  

   
   

Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne poškodenie  očí  

 Škodlivé pri požití  
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Môže zintenzívniť   oheň;  oxidačné činidlo  

Uchovávajte mimo zdrojov tepla  , horiacich povrchov, zdrojov iskier,  otvoreného ohňa a iných zdrojov  

vznietenia. Nefajčite   

  Používajte ochranné lakťové opierky/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

  Okamžite kontaktujte POISON CENTER / lekára  

  V PRÍPADE, že sa dostanete   do  očí:  Niekoľko  minút opláchnite  vodou.  Odstráňte kontaktné  

šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí  

   

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

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej 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.   
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