INFORMACJA
TECHNICZNA
GASTRO
GRANIT

Środek do czyszczenia pieców, piekarników i grilla
Art. Nr 203.649 2 x 5L kanister ze spryskiwaczem (52 x 2 x 5L / Pal.)
Art. Nr 203.649/1 1 L
• 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. Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialno ść ponosi u żytkownik.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd ........................…..….. żółtawy płyn
Zapach .............................…... charakterystyczny dla produktu
Konsystencja ............…....…... rzadki
Gęstość .............................….. 1220 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 14

ZAWIERA:
Poniżej 5%: ....……..........................……
15 – 25 %: ....……..........................…….
TERMIN WAŻNOŚCI ........………………...

anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne,
wodorotlenek potasu,
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA :

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować
rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem. P305 + P351 + P338 – w przypadku dostania
się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR: Prawidłowa nazwa przewozowa: wodorotlenek potasowy
w roztworze, Nr rozpoznawczy materiału: UN 1814, Klasa: 8, Kod klasyfikacyjny:
C6, Kategoria transportowa: 8, Etykieta: 8, Grupa pakowania: II, Nr rozpoznawczy
zagrożenia: 80 .
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www.kleen-purgatis.pl

