
Objem: 6 KG Kód výrobku: VC230060098

24 KG VC230240099

240 KG VC230924099

Popis výrobku:

Návod k použití:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

pH: 14

Barva: Bezbarvá

Vůně: Bez zápachu

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

6 kg

24 kg

240 kg

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

17.1.2022

Technický list

FOTO

CLEAMEN 230

Pro strojní mytí s automatickým dávkováním nastavte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, dle provozních podmínek a míry znečištění nádobí 

v rozmezí 0,5 – 3 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

Používejte důsledně ochranné prostředky jako ochranné brýle a gumové rukavice.

NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte pouze v původním balení. 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. Odstraňte obsah/obal předáním 

oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Kusů v kartonu Kartonů ve vrstvě Vrstvy na paletě Kusů na paletě
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Vytvořeno dne:

Tekutý, vysoce koncentrovaný, mycí prostředek, určený pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla s automatickým dávkováním.

Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek.

Prostředek je velmi vhodný i na mytí nápojového skla.

Při slabém znečištění je možno využít velmi nízké dávkování 0,5 – 1g/litr pracovního roztoku.
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