Technický list
CLEAMEN 232 strojní mytí nádobí active
Objem: 240 kg

Kód výrobku: VC232924099

Popis výrobku:
Tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný mycí prostředek, určený pro
profesionální myčky bílého i černého nádobí a skla s ručním i automatickým
dávkováním. Je vhodný pro použití v oblastech s tvrdou vodou a spolehlivě myje i při
silném znečištění. Vyšší účinnost prostředku se projeví zejména při odstraňování
mastnoty a skvrn od kávy a čaje. Obsahuje aktivní složku DEZICHLOR. Cleamen 232 je
určen na mytí černého nádobí při dávkování 2 – 4g/litr pracovního roztoku.Dodává
extrémně vysoký lesk nerezovému nádobí.
Návod k použití:
Pro strojní mytí s automatickým dávkováním seřiďte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, dle
provozních podmínek a míry znečištění v rozmezí 0,5 - 4 g/litr pracovního roztoku. K přesnému seřízení
dávkování použijte titrační soupravu (Titrační kufřík Cleamen). Při ručním dávkování a běžném znečištění je
obvyklá dávka 1,5ml/litr pracovního roztoku.
míra znečištění
●

●●

●●●

dávkování v g/litr

0,5

1,5

3

pH

10,7

11,4

11,9

pH koncentrátu: 14

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
Není vhodné na nádobí z barevných kovů a hliníku. Výrobek se používá vždy v kombinaci s Cleamenem 231
strojní oplach nádobí.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: Tekutina
Barva: Bezbarvá
pH: 14
Zápach: Charakteristický
Údaje o nebezpečnosti: NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození
očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte
ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte
obsah/obal podle místních předpisů.
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat
nebezpečné plyny (chlor).
Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Skladujte pouze v
originálním obalu při pokojové teplotě. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami.
Balení: 240 kg – 2 kusy na paletě
Uzávěr: Bezpečnostní uzávěr
Výrobce:
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: info@cormen.cz, www.cormen.cz

