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 Silnie pieniący preparat myją
powierzchni śmietników mają
(resztki żywności), jak i nieorganicznego (wszelkich osadów mineralnych). Usuwa 
zanieczyszczenia pochodzenia zwierzę ś
likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzą
nieprzyjemny zapach pochodzą
 

ZASTOSOWANIE: 
- śmietniki. 
 

SKŁAD: 
100 ml preparatu zawiera podchloryn sodu (substancja czynna) 
do 10%, kationowe związki powierzchniowo czynne do 5%, fosfoniany do 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą
Roztwór roboczy należy zrobić ś ć ą
wentylowanych pomieszczeniach. Stosować ęż
w zależności od stopnia zabrudzenia, nanieść ą ę ć
minut. Następnie spłukać dużą ś ą ą ę ą ś ą
UWAGA! Nie stosować z innymi produktami. Moż
  
ZAGROŻENIA: 
C – Żrący. 
R35 – Powoduje poważne oparzenia
R31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
N – Niebezpieczny dla środowiska
R50 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
S26 – Zanieczyszczone oczy 
lekarza. 
S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji
S36/37/39 – Nosić odpowiednią ż ą ę
lub ochronę twarzy.  
S45 – W przypadku awarii lub jeż ź ę
– jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
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GRAN CLOR 2006 
pH 

14 

 
ący preparat myjący na bazie aktywnego chloru, przeznaczony do mycia 

śmietników mających kontakt z zanieczyszczeniami pochodzenia 
ż ści), jak i nieorganicznego (wszelkich osadów mineralnych). Usuwa 

zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (tłuszcze, białka, plamy z krwi) oraz 
likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji org
nieprzyjemny zapach pochodzący z rozkładu. 

100 ml preparatu zawiera podchloryn sodu (substancja czynna) – 23-24 g, wodorotlenek sodu 
ązki powierzchniowo czynne do 5%, fosfoniany do 

ż ć ę z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
ży zrobić bezpośrednio przed zastosowaniem i stosować ą

wentylowanych pomieszczeniach. Stosować roztwór o stężeniu min. 2% (200 ml/10 l wody), 
ż ści od stopnia zabrudzenia, nanieść na mytą powierzchnię i pozostawić

ę ć żą ilością czystej wody metodą ręczną lub wysokociś ą
ć z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor)!.

żne oparzenia 
W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy 

środowiska 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasię ąć

ć do kanalizacji 
ć odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza 
ż ż ż etykietę. 

 

ą ący na bazie aktywnego chloru, przeznaczony do mycia 
ś ących kontakt z zanieczyszczeniami pochodzenia organicznego 

ż ści), jak i nieorganicznego (wszelkich osadów mineralnych). Usuwa 
ę ślinnego (tłuszcze, białka, plamy z krwi) oraz 

ące od substancji organicznych, jak i 

24 g, wodorotlenek sodu 
ązki powierzchniowo czynne do 5%, fosfoniany do 5%. 

ż ć ę ą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
ż ć średnio przed zastosowaniem i stosować wyłącznie w 

n. 2% (200 ml/10 l wody), 
ż ś ść ą ę i pozostawić na czas 3-5 

ę ć żą ś ą ą ę ą lub wysokociśnieniową.  
ć niebezpieczne gazy (chlor)!. 

ć żą ś ą wody i zasięgnąć porady 

ć ą ż ą ękawice ochronne i okulary 

czujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza 
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S61 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgonie z instrukcją lub kartą 
charakterystyki 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 
 
Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie 
duszności, zawroty głowy) wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Wezwać 
pomoc lekarską. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą 
ilość wody, wezwać pomoc lekarską. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością 
wody. W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub oparzeń skontaktować się z lekarzem. 
W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem. 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


