
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

GRAN  SMOG   

SYMBOL   

SP-03   

pH   

14   

   

Na čistenie fajčiarskych  komôr, roštov, grilov, pecí, krbov, sporákov.   Účinne odstraňuje 

spálené mastné a dechtové nečistoty,  takže  povrch je čistý a lesklý.  Obsahuje  inhibítory 

korózie; toleruje tvrdú vodu. Vo veľkej    koncentrácii dokonale rozpúšťa staré, niekoľkoročné, 

vrstvené polymérne expedície.   Odstraňuje tiež kontaminanty  po požiari zo všetkých povrchov. 

Výrobok je certifikovaný spoločnosťou PZH.   

   

POUŽIŤ:   

- rúry,  pekárenské pece, grily, krby, fajčiarske komory, dymové komíny  ;   

- podlahy odolné voči princípom.   

   

KOMPOZÍCIA:   

<17% hydroxid draselný; <5%   neiónové povrchovo aktívne látky,  pomocné  látky  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Pred použitím  si prečítajte     kartu bezpečnostných údajov  chemickej zmesi.  

Najlepšie je použiť  penovú  metódu.    

• vrstvené  tvrdé tuky: 3-4 l / 10 l vody;   prevádzková doba asi 30 min   

• kontaminanty po požiari a staré polymérové expedície: koncentrácia  3-4 l / 10 l vody;    

prevádzková doba asi 30 min   

• pranie pri  behu: koncentrácia 500-1000 ml / 10 l vody,  trvanie účinku asi 30 min   

• odmasťovanie: 1-2l / 10 l vody;  runtime  2-5 min   

• ponorenie alebo sprej (pena) mebade: 3-4 l /10 l vody;   prevádzková doba cca 30 min   

• teplota  vody  40-60°C;   

• Umyte čistou,  horúcou vodou a nechajte vyschnúť.    

   

HROZBY:   
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TECHNICKÁ KARTA 
   

Nebezpečenstvo  

   

  H302 - Škodlivé pri požití.   

H314 - Spôsobuje vážne  popáleniny kože a  poškodenie očí  

   

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].  

   P310  – Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára  

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

Odstráňte kontaktné šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí P405 

– Skladujte pod zámkom  

   

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 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. U.  

2013, položka 888).  
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