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PRESTAN INTENSIV  
Detergent pentru masini automate de spalat vase  
Proprietati:  
Prestan Intensiv este un detergent de vase puternic pentru a fi  utilizat in masinile automate 
de spalat vase cu dozare automata.  
Putere mare de inlaturare a grasimilor si efectul de igienizare din acesta o alegere potrivita pentru a larga varietate de vase. 
Nu este potrivit pentru aluminiu. 
 
Utilizare: Prestan Intensiv se va doza folosind sisteme automate 
de dozare pentru detergenti lichizi. 
 
Dozare:    1,5 gr./Litru de apa - pentru duritatea apei pana la 8  dH 
                 2 - 4 gr./Litru de apa - pentru duritatea apei peste 10  dH 
                 Dozarea aditionala se va aplica in cazul murdariilor grele.  
 
Componenta: <5% Hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, hipoclorid 
de sodiu Proprietati:  
 
 
DATE TEHNICE: 
Formă: ................................................ ..... lichid galben limpede 
Miros: ................................................ .... cum ar fi clor 
Vâscozitate: .............................................. scăzută 
Densitatea: ................................................ . 1200 g / l 
Valoare pH în stare de livrare: ............... 13 
 
INGREDIENTE:  
Sub 5%:  .........................fosfonați, agenți de albire bazate pe clor 
Stabilitate: ......................cel puțin 6 luni, în containere originale, protejate împotriva încălzirii! 
 
Surfactanții cuprinsi în acest preparat respectă criteriile de biodegradabilitate prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr 648/2004 privind detergenții. 
 
ETICHETAREA 

 
Conține: hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, hipoclorit de sodiu 
Fraze de pericol: 
EUH031: În contact cu acizii se degajă gaze toxice. 
H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 
Fraze de precauție:  
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

                        P280: Purtați mănuși de protecție / de protecție a ochilor. 
                        P305 + 351 + 338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție                         cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este 
                        prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.  
                        P303 + 361 + 353: În caz de contact cu pielea (sau părul): Îndepărtați 
                        imediat toate hainele contaminate. Se clătește pielea cu apă / duș.  
                        P301 + 330 + 331: În caz de inghitire: clătiți gura. NU provocați voma! 
                        P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
                        un medic. (daca este posibil prezentati eticheta) 
 
TRANSPORT: UN Nr .: 1824 / denumire Transport oficial: Soluție de hidroxid de sodiu 
Clasa: 8 Grupa / ambalare: II / ADR 
 
 Producator: Kleen Purgatis GmbH, Dieselstraße 10, Hiddenhausen 
Importator: SaniTex Hygiene SRL Bd. Marasesti, Nr. 20 Sector 4, Bucuresti 


