INFORMACJA
TECHNICZNA
GASTRO
GRANIT

środek do czyszczenia pieców, piekarników i grilla

OPAKOWANIA:
Art. Nr

203.649

2 x 5L kanister ze spryskiwaczem
(52 x 2 x 5L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Płyn do czyszczenia grilla i piekarników. Silnie alkaliczny środek czyszczący,
do zastosowania metodą natryskową. Posiada właściwości intensywnie rozpuszczające
przypalone resztki organiczne, takie jak tłuszcz i zwęglenia. Tak samo skuteczny
na powierzchniach zimnych jak i ciepłych; produkt utrzymuje się również
na powierzchniach pionowych. Przy regularnym stosowaniu znacznie ułatwia
usuwanie przypalonych pozostałości.
ZASTOSOWANIE:
Do czyszczenia grilla, piekarników i pieców na gorące powietrze. Usuwa samoczynnie
zaschnięte, przypalone i zwęglone resztki po pieczeniu mięs, ciast. Przy silnym
zabrudzeniu pozostawić na dłużej do zadziałania.
SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść skoncentrowany środek przy pomocy pistoletu na zimną lub ciepłą powierzchnię.
Pozostawić do zadziałania, następnie obficie spłukać wodą. W razie potrzeby proces
powtórzyć. Nie podgrzewać dodatkowo płyty ani rusztu z naniesionym środkiem.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .......................................................
Zapach .......................................................
Konsystencja .........................................
Gęstość .......................................................
Wartość pH w koncentracie .......

żółtawy płyn
charakterystyczny dla produktu
rzadki
1220 g/l
14

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5%

.............................................

anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne

Zawarte w tym produkcie środki powierzchniowo-czynne spełniają warunki
przepisów o biodegradacji, wg dyrektywy UE nr 648/2004 o detergentach.
TERMIN WAŻNOŚCI

........................

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA

.............

minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu
patrz następna strona

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
Producent:
ul. Władysława IV 1
KLEENSzczecin
Purgatis GmbH
70-651
Dieselstraße 10
tel. +48 (091) 8101250
D-32120 Hiddenhausen
fax +48 (091) 8101253
www.kleen.pl
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin

INFORMACJA
TECHNICZNA
GRANIT
środek do czyszczenia pieców, piekarników i grilla
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA .............. Preparat żrący, zawiera wodorotlenek potasu
SYMBOL ZAGROŻENIA:

ŻRĄCY
Rodzaj zagrożenia:
R 35

Powoduje poważne oparzenia

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:
S 1/2

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 23

Nie wdychać rozpylonej cieczy

S 24/25

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 26

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza

S 28

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S 36/37/39

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
i okulary lub ochronę twarzy

S 45

W przypadku awarii lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnąć porady
lekarza – jeśli to możliwe pokazać etykietę

S 51

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

TRANSPORT
Numer UN .................................... 1814
Nazwa produktu ......................... roztwór wodorotlenku potasu
Główne zagrożenie .................... 8
Grupa opakowań ......................... II
ADR/RID

