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Distribútor pre SR:
AB METAL, s. r. o.
Dr. K. Kmeťku 80/28
01301 Teplička nad Váhom
Telefón:0903 776 688
E-mail: skrivankova@deliziasr.sk
Výrobca Taliansko :
CLEM DETERGENTI S.R.L., Via Corcioni, 7, Ottaviano (NA), commerciale@deliziadetersivi.it
Charakteristika:
Vysoko koncentrovaný gél na umývanie riadu v umývačkách. Čistí a odmasťuje riad a odstraňuje od nepríjemných
pachov. Účinný aj proti odolným škvrnám ako je káva, čaj, víno, ovocie, atď. .Je tiež aktívny v tvrdej vode. Úplne
odstráni oleje, tuky, škroby a povrchy ostanú čisté a hygienicky nezávadné. Jeho špeciálne zloženie umožňuje silno
čistiť.
Oblasti použitia:
Používa sa v domácnostiach, baroch, kaviarni, reštaurácii, ....
Výstražné a bezpečnostné upozornenia:
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí.Noste ochranné
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky
kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na
čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
Produkt vhodný pre použitie v činnosti, kde sa vyžaduje systém riadenia HACCP v súlade s Reg. ES. 852/2004.
Použitie:
Nalejte do príslušných dávkovacích jednotiek v umývačke riadu.
Tvrdosť vody v °F
Mäkká voda 0-15 ° F
Stredná voda 15-25 ° F
Tvrdá voda nad 25 ° F
Vlastnosti chemicko fyzické:
Fyzický stav:
Farba:
Vôňa:
Hustota pri 20 ° C:
pH 20°C :

1 g / liter
1,5 g / liter
2 g / liter

kvapalina tuhá
matná žltá
charakteristická
1.05 ± 0.05 g/ml
>12.0

BIODEGRADABILITÀ > 90% (Art. 2 e 4 Legge 26/04/1983 n° 136)
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Prísady v súlade s nariadením (ES) NR. 648/2004
Hydroxid draselný <15%, fosfáty <5%.
Zmes Methylcloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone
Doplnkové informácie: Distribútor pre SR nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou
alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku distribútora v právnom slova zmysle.
Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné informácie sprievodcu s inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.

