Karta informacyjna produktu

Skoncentrowany środek czyszczący do systemu mleka JURA

Płynny środek czyszczący do systemów mleczarskich do czyszczenia automatycznych ekspresów do kawy Jura
Zasada działania
Alkaliczny środek czyszczący opracowany specjalnie do automatycznych ekspresów do kawy Jura, przeznaczony do gruntownego usuwania resztek mleka i tłuszczu z mleka. Receptura jest dokładnie dostosowana do stosowania w automatycznych ekspresach do kawy Jura i gwarantuje maksymalnie efektywne i nie niszczące materiałów czyszczenie, przedłużając
trwałość Twojego automatycznego ekspresu do kawy. Płynny środek czyszczący może być stosowany także do innych celów,
np. do czyszczenia ręcznych urządzeń do spieniania mleka.
Właściwości
Płyn, przezroczysty do lekko żółtawego
Zapach specyficzny
Rozpuszczalny w wodzie
pH (20°C), 12° dH:
10 ml/1 l: 11,0-11,5
Składniki
(według rozporządzenia (WE)
nr 648/2004)
WODA
WĘGLAN SODU 3-[(2-KARBOKSYETYLO)
(2-ETYLOHEKSYLO) AMINO]
PROPIONIAN SODU
POLAKRYLAN SODU
WODOROTLENEK POTASU
Informacje na temat składników
można znaleźć tu.

Zalecany sposób użycia
1. Dodaj zalecaną w instrukcji obsługi Twojego urządzenia ilość
środka czyszczącego do systemów mleczarskich do zalecanej
ilości wody.
2. Uruchom proces czyszczenia zgodnie z opisem w instrukcji
obsługi.
3. Po zakończeniu czyszczenia wypłucz urządzenie czystą wodą,
zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

Dane toksykologiczne i ekologiczne
Produkt ma działanie drażniące, co oznacza, że w razie krótkotrwałego, dłuższego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą i
śluzówkami może wywoływać stany zapalne.
Produkt nie ma negatywnego wpływu na działanie publicznych oczyszczalni ścieków nawet w razie używania większych
ilości. Produkt spełnia wymagania w zakresie biodegradacji wg Rozporządzenia o substancjach powierzchniowo czynnych
(WE) nr 648/2004.
Wskazówki dotyczące stosowania, składowania i utylizacji
Po użyciu pojemnik dobrze zamknąć. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub szczelnie zamkniętym pojemniku
magazynowym w suchym, chłodnym miejscu.
Kod odpadowy produktu: 20 01 29
Resztki produktu można utylizować, wylewając do kanalizacji.
Informacje o zagrożeniach
Uwaga
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P102: Chronić przed dziećmi.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Pierwsza pomoc
W razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast wezwać lekarza (w miarę możliwości okazać lekarzowi instrukcję
roboczą lub specyfikację bezpieczeństwa). Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasyconą produktem odzież.
W razie połknięcia środka czyszczącego do systemów mleczarskich lub gotowe roztworu czyszczącego natychmiast
wpłukać usta i wypić dużo wody małymi łykami. Unikać wymiotów. W razie przedłużania się dolegliwości udać się do
lekarza.
Jeżeli środek czyszczący do systemów mleczarskich lub gotowy roztwór czyszczący dostanie się na skórę, natychmiast
zmyć dużą ilością wody.
Jeżeli środek czyszczący do systemów mleczarskich lub gotowy roztwór czyszczący dostanie się do oczu, natychmiast
przepłukać przez 10 do 15 minut bieżącą wodą przy otwartych powiekach i udać się do okulisty.
Opakowanie jednostkowe
Butelki po 100 ml
Butelki po 250 ml
Butelki po 1000 ml
Numery artykułu:
66549, 63801, 70700, 62536,
65917, 71320
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