
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

GRAN STON   
SYMBOL   

SP-10   

pH   

1   

   

Kyslý prípravok na báze  kyseliny fosforečnej  pre odvápňovacie zariadenia v gastronómii (kotly, kotly, 

parníky, umývačky riadu).  Dokonale  odstraňuje usadeniny z kotlovej  stupnice vytvorenej v dôsledku  

vysokej tvrdosti vody.  Bez vône. Vyžaduje opláchnutie čistou tečúcou  pitnou vodou. Certifikát PZH č. 

HŻ/00049/01/2013.   

   

POUŽIŤ:   
-  kovové riady, kotly, parníky,  umývačky riadu, kotly.   

   

KOMPOZÍCIA:   
<50%  anorganických kyselín (obsahuje kyselinu fosforečnú a  kyselinu sírovú), <5% neiónových 

povrchovo aktívnych látok,  pomocných látok    

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím  by ste si mali prečítať  kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

Použite  priemernú  koncentráciu 10-100 ml / 1 l vody.  Doba behu  15-30 minút.  Ohrievače: 

koncentrácia 300ml / 1 l vody. Po ukameňovaní dôkladne umyte zariadenie   čistou tečúcou pitnou 

vodou. V prípade   potreby opakujte.   

   

HROZBY:   

   
   

Nebezpečenstvo  

Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  Okamžite odstráňte  všetok kontaminovaný 

odev.  Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.  Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekár  

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstrániť  

kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračovať v opláchnutí Uchovávajte 
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TECHNICKÁ KARTA 
   

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie 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. Dodržiavať ustanovenia  

zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).  
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