
 INFORMACJA TECHNICZNA 

PRESTAN AL 

Środek do mycia naczyo w zmywarkach przemysłowych 

Art. Nr 600.029 25 kg – kanister 

Art. Nr 600.024 40 kg – kanister 

Art. Nr 600.025 250 kg – beczka 

 Wysoce alkaliczny i bardzo wydajny środek do mycia naczyo. 

 Usuwa silne zanieczyszczenia jak również zaschnięte resztki jedzenia, pozostałości skrobi i 

garbników. 

 Zalecany do porcelany podszkliwianej lub z wypalanym dekoracyjnym szkliwem oraz naczyo 

ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. 

 Sprawdza się w twardej wodzie. 

 Zapewnia higieniczną czystośd dzięki zawartości aktywnego chloru. 

 Chroni aluminium . 

 Idealny do stosowania razem z środkiem do płukania PRESTAN. 

 

Obszar zastosowania 

Produkt do stosowania w różnego rodzaju zmywarkach przemysłowych z urządzeniami do 

dozowania. Przeznaczony do mycia naczyo, szklanek, sztudców, garnków i patelni. Szczególnie 

zalecany do stosowania w zmywarkach tunelowych i jednozbiornikowych zmywarkach do szybkiego 

mycia.  

Sposób użycia i dozowanie 

Dozowanie odbywa się za pomocą urządzenia dozującego. Ilośd stosowanego produktu uzależniona 

jest od poziomu twardości wody i wielkości zanieczyszczeo.  

Za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego stosowania produktu nie możemy ponosid 

odpowiedzialności.  

Dane techniczne 

Postad   klarowna żółtawa ciecz 
Zapach   charakterystyczny dla chloru 
pH (koncentrat) 14 
gęstośd   1340 g/l 
lepkośd   mała lepkośd 
Data ważności:  rok od daty produkcji (chronid przed mrozem i gorącem) 



Zastosowane w produkcie środki powierzchniwo czynne spełniają wymagania biodegradowalności 
zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004. 
Numer UN:   1814 
Grupa pakowania II 
Klasa   8 
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Zawiera: wodorotlenek potasu, chloran (I) sodu.  

R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 
R35 Powoduje poważne oparzenia. 
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

S1/2  Przechowywad pod zamknięciem i chronid przed dziedmi. 
S26  Zanieczyszczone oczy przemyd natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąd porady  
  lekarza. 
S27/28 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąd całą zanieczyszczoną 
  odzież i przemyd zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem.  
S36/37/39 Nosid odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
  lub ochronę twarzy. 
S45  W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady 
  lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 
R61  Unikad zrzutów do środowiska. Postępowad zgodnie z instrukcją lub kartą  
  charakterystyki. 

Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004/WE 

Zawiera:  polikarboksylany (<5%), fosforany (5-15%), związki wybielające na bazie chloru  

 (5-15%).   

 


