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GRAN DEZ 
SYMBOL pH 

SP-02 1 

 
 Delikatny kwaśny preparat do bieżącego mycia wszelkich powierzchni ze stali nierdzewnej, 

chromu, niklu, metali kolorowych mających kontakt z żywnością. Usuwa bieżące osady mineralne 

pochodzenia wapiennego, nacieki z rdzy. Zalecany do przemysłu spożywczego oraz gastronomii. 

Bezzapachowy. Atest PZH nr HŻ/02385/01/2012 

 

ZASTOSOWANIE: 
 wszystkie powierzchnie w kuchni i gastronomii wykonane ze stali nierdzewnej, chromu, niklu, 

mające kontakt z żywnością;  

 wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego: piły, noże, stoły, kotły, wózki aluminiowe, 

środki transportu wewnętrznego; 

 pomieszczenia sanitarne wraz z urządzeniami. 

 

SKŁAD: 
<10% kwasy nieorganiczne, <5% niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, substancje 

pomocnicze; zawiera kwas fosforowy i kwas siarkowy 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

Stosować stężenie robocze od 1-5% (100-500ml/10l wody). Roztwór roboczy nanieść na mytą 

powierzchnię, najlepiej w postaci piany i pozostawić na czas 15-30 minut. Następnie spłukać dużą 

ilością czystej wody pitnej metodą ręczną lub wysokociśnieniową.  

 

ZAGROŻENIA: 

 
 

Niebezpieczeństwo 

 

Działa drażniąco na skórę 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
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TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 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 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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