
 

 

GASTRO DAC se sníženou pěnivostí 
 

Alkalický přípravek s vysokým odmašťovacím účinkem. Odstraňuje silné nečistoty, které obsahují 
rostlinné a živočišné tuky. Je šetrný k nerezovým, lakovaným a smaltovaným povrchům. Pouze 
pro profesionální použití. 
 

 

Popis: 
 

• fialová kapalina  
 

Ředění: 
 

• Teplou nebo studenou vodou dle stupně 
znečištění 1:100. 

 

Použití:  
 

Používá k mytí podlah, stěn a technologických 
zařízení v potravinářské výrobě, v bazénech, při 
profesionálním úklidu apod. 
• Tlakové stroje  
• Kartáčové podlahové stroje 
• Ruční mytí 
 

Postup práce: 
 

• Při použití v tlakových strojích nastavte 
nižší tlak. 

 

Skladování: 
 

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

• Doba použitelnosti do data na obalu. 
 

Obsahuje:  
 

• hydroxid sodný 

• ethylendiamintetraacetát tetrasodný 
 
Složení:  
 

5% nebo více, avšak méně než 15% 
• EDTA a její soli 

 

méně než 5% 
• amfoterní povrchově aktivní látky,  
• neiontové povrchově aktivní látky 
 

Signální slovo:  
 

• NEBEZPEČÍ 
 
Balení:  
• 5L, 10L, 25L 

 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
 

• H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a 
poškození očí. 

• H412 Škodlivý pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
 

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

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

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

• 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. 

• 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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