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GRAN DIW GLASS 
SYMBOL pH 

SP-35 14 

 
 Płynny, silnie zasadowy środek do mycia naczyń szklanych, szklanek, kieliszków itp. w 
zmywarkach barowych, z jednoczesnym nabłyszczaniem. Zwilża powierzchnie skutecznie usuwając 
plamy wszelkiego rodzaju, jak również zaschnięte resztki jedzenia. Przeznaczony do stosowania w 
restauracjach, barach oraz w gospodarstwie domowym. Niezalecany do naczyń aluminiowych. Dzięki 
doskonale opracowanej recepturze zmiękcza wodę oraz chroni szkło przed matowieniem i korozją. 
Bezzapachowy. Po umyciu szkło nie wymaga dodatkowego nabłyszczania.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- maszynowe mycie naczyń kuchennych w instytucjach gastronomicznych, hotelach, restauracjach, 
stołówkach, barach, itp. 
 
SKŁAD: 
Wodorotlenek potasu do 10%, 5÷15% fosforany, <5% fosfoniany, <5% polikarboksylany, 
substancje pomocnicze - krzemian sodu. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Mycie maszynowe: stosować według cyklu pracy zmywarki, średnio 3-5 ml/1 l wody. Temperatura 
wody 40-60°C. 
 
ZAGROŻENIA: 
C – Substancja żrąca.  
R35 – Powoduje poważne oparzenia. 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
S36/37/39 – Nosić 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. 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
 
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 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 
 
 


