
 

 

 
  

KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VÝROBKU  
  

  

GRESKAM  
SYMBOL  

I-06  

pH 

14  

  
Alkalická príprava na čistenie kameňa, keramických, jemne hrubých, mikroporóznych dlaždíc. 
Odporúča sa na čistenie povrchov z umelého kameňa, hlavne mikroporéznych porcelánových dlaždíc. 
Rozpúšťa silné nečistoty. Nezanecháva pruhy.  
  
POUŽIŤ:  
- všetky neabsorpčné a slabo absorpčné tvrdé kamenné a keramické podlahy;  - 
neunglazed povrchy: žula, terakota, slink, porcelánový kameniny a žuly.  
  

KOMPOZÍCIA:  
<10% hydroxid sodný, <5% neiónové, aniónové a amfoterické povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, 
pomocné látky  
  

NÁVOD NA POUŽITIE:  
Pred použitím by ste si mali prečítať bezpečnostnú list nebezpečnej chemickej zmesi.  
Na umývanie pobehu použite zriedenie 50-100 ml / 10 l vody.  
Čistenie, odstránenie starých impregnantov: 1-2l/10l vody. Miesta s 
vysokou intenzitou ruchu: 100-200 ml / 10 l vody.   
Pri použití ručného zariadenia sa odporúča opláchnuť podlahu vodou. V prípade potreby použite  deKam 
a mikrofázové náplne na oplachovanie.   
  

HROZBY:  

  
  
Nebezpečenstvo  
  
Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí  
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  
AK PREHLTNETE: vypláchnite ústa. Neindukujte vracanie  
V prípade kontaktu s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetky kontaminované odevy. 
Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.  
Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára  



 

 

AK SA DOSTANE DO OČÍ: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstrániť  
kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí  
Uložiť pod uzamknutím  
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SPOTREBA:  
Do 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.  
  
ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
Ďalšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.  
  
Kontaminované obaly by mali byť úplne vyprázdnené. 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. Dodržiavajte 
ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (zbierka zákonov z roku 
2013, položka 888).  
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