
 

 

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 

 

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 

Strona 1 z 2 

 

GRAN GAR 
SYMBOL pH 

SP-08 12 

 
 Zasadowy preparat do mycia garnków emaliowanych, patelni i kotłów emaliowanych oraz ze 

stali szlachetnej. Zmniejsza twardość wody, co doskonale wpływa na końcowy efekt mycia. 

Skutecznie usuwa tłuszcz i przypalenia, jak również inne zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego. 

Posiada cytrynowy zapach. Niepieniący. Zalecany do bieżącego mycia ręcznego i maszynowego. 

Atest PZH nr HŻ/02091/05/2012. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- garnki, patelnie, kotły, podgrzewacze; 

- frytkownice, tostery, gofrownice. 

 

SKŁAD: 
15-30% EDTA sól sodowa, <2% wodorotlenek sodu, <5% fosfoniany, kompozycja zapachowa, 

substancje pomocnicze 

 

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

• podawać przez dozownik; 

• mycie ręczne: temperatura wody min. 40°C; 

• stężenie 100-200 ml/ 10 l wody; 

• stare zaschnięte tłuszcze: 1-2 l/ 10 l wody; 

• umyte naczynia/urządzenia dokładnie zmyć i wypłukać czystą bieżącą wodą pitną;  

• w przypadku mycia maszynowego dostosować roztwór do cyklu pracy zmywarki. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 

Uwaga 

 

Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 

Stosować rękawice ochronne 

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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