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GRAN KAM AGD 
SYMBOL pH 

SP-38 - 

 
 Preparat do usuwania osadów wapiennych z urządzeń gospodarstwa domowego. Zalecany do 

stosowania w czajnikach tradycyjnych, elektrycznych, ekspresach przelewowych, ekspresach 

ciśnieniowych i innych urządzeniach domowych w których, podczas eksploatacji osadza się kamień. 

 

ZASTOSOWANIE: 
 ekspresy do kawy każdego rodzaju, czajniki; 

 pralki, zmywarki, bojlery, junkersy, nagrzewnice, kotły, wymienniki ciepła, pojemniki na wodę, 

przewody (kanały) odprowadzające wodę; 

 umywalki, brodziki. 

 

SKŁAD: 
>80% kwas nieorganiczny 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

Ekspresy, zmywarki itp.: Stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór 

roboczy około 2-5% (20-50g na 1l ciepłej wody o temperaturze około 50°C) . Wlać do 

naczynia/urządzenia, które chcemy oczyścić. Pozostawić na 20÷30 min., a następnie wylać zawartość. 

Wypłukać obficie bieżącą wodą pitną.  

Pralka: Około 150 g ( około 6 łyżek stołowych) produktu wsypać do pojemnika na proszek (zamiast 

proszku) i włączyć cykl prania na 60°C. 

Uwaga: nie stosować do ocynku. Nie stosować podczas prania.  

Stosować przynajmniej raz w tygodniu lub wg potrzeb. 

 

ZAGROŻENIA:  

 
 
Uwaga 

 

Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 
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W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 

opiekę lekarza 

 

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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