
 

  

GASTRO SCAL 
 

Tekutý kyselý přípravek myje a čistí keramické obložení podlah a stěn, sanitární zařízení, 
toalety, umývárny, keramické obložení podlah a stěn. Ve velkokapacitních kuchyních je určený 
na čištění kotlů, myček, elektrických ohřívačů vody, zásobníků a konvic na čaj, kávu, k mytí 
nádobí. V potravinářské výrobě čistí technologická zařízení, kotle, potrubí a kachlové stěny a 
podlahy. Ve zdravotnictví a komunální hygieně se používá k čištění toalet, umyvadel, 
kachlových podlah, stěn apod. Čistí interiéry myček a automobilů. Odstraňuje vodní kámen, rzi 
a třísloviny. 
 

 

Popis: 
 

• Čirá do hněda zabarvená kapalina 
 

Ředění: 
 

• Horkou vodou – 60oC 1:5 – 1:10 dle stupně 
znečištění. 

 

Postup práce: 
 

Roztok naneste na znečištěná místa pomocí 
rozstřikovací pistole, utěrky nebo mopu. Vodní 
kámen, rzi nebo třísloviny nechte rozpustit, 
silnější nánosy rozrušte kartáčem nebo štětkou 
a opláchněte teplou vodou. 
 

Skladování: 
 

• Skladujte v původních uzavřených obalech 
při teplotách od 5oC – 30 oC . 

• Doba použitelnosti 2 roky od data na 
obalu. 

 

Obsahuje:  
 

• Kyselina fosforečná 
 

Signální slovo:  
 

• NEBEZPEČÍ 
 

Balení:  
 

• 5l, 10l, 25l 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
 

• H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a 
poškození očí. 

• H290 Může být korozivní pro kovy 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
 

• P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle. 

• P301+P330+P331   
PŘI POŽITÍ:  Vypláchněte ústa.  
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

• P305+P351+P338  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. 

• P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo 
s vlasy): Veškeré kontaminované části 
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 
vodou/osprchujte.  

• P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO. 

• P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s 
místními předpisy předáním osobě 
oprávněné k likvidaci odpadů nebo na 
místo určené obcí.. 

GHS05 – korozivní a žíravé látky 
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