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GRAN OLL 
SYMBOL pH 

SP-13 13 

 
 Zasadowy, niskopieniący preparat do bieżącego mycia wyposażenia sal konsumpcyjnych i 

stołówek (meble, posadzki, kafelki, ściany). Doskonale usuwa bieżące osady tłuste i inne zabrudzenia 

(brud eksploatacyjny, kurz, sadza). Nie pozostawia smug i zacieków. Spowalnia proces nawarstwiania 

się brudu. Toleruje twardą wodę. Atest PZH nr HŻ/02938/01/2012. 

 

ZASTOSOWANIE: 
 posadzki twarde w restauracjach, salach konsumpcyjnych, stołówkach, pomieszczeniach 

przylegających; 

 kafelki, ściany, parapety, poręcze, meble – wyposażenie sali konsumpcyjnej. 

 

SKŁAD: 
5-15% EDTA sól sodowa, <5% fosforany, <5% fosfoniany, <5% anionowe związku powierzchniowo 

czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

Nanieść dowolną metodą roztwór o stężeniu roboczym 0,5-1% (50-100 ml/10 l wody). Przetrzeć lub 

przeszorować zabrudzoną powierzchnię, a następnie spłukać czystą wodą pitną lub zebrać 

zanieczyszczenia odkurzaczem sucho-mokro. W przypadku silnych zabrudzeń preparat pozostawić na 

około 10 min po czym przetrzeć lub przeszorować mytą powierzchnię. Po umyciu powierzchnię 

spłukać czystą wodą pitną. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 

Niebezpieczeństwo 

 

Działa drażniąco na skórę 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
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TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

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 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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