
Technický list   
CLEAMEN GP Nerezové plochy 

Objem: 1 L  Kód výrobku: VCGNP010099 

Popis výrobku:  
Je určený k leštění nerezových povrchů a zařízení v kuchyňské oblasti. Zanechává lesk a 
povrch je odolnější vůči znečištění, rozpouští a uvolňuje mastnoty a ohmatky, čímž také 
usnadňuje čištění. 
 
Návod k použití: 
Prostředek se používá neředěný. Leštěné plochy musí být zbaveny nečistot Nanáší se 
rozprašovačem ve velmi malém množství na čisticí utěrku nebo přímo na očištěné plochy. 
Dobře jej vetře do povrchu a suchou utěrkou tyto plochy přeleštěte. 
Není vhodný do prostor mimo kuchyňská zařízení, jako jsou zábradlí a plochy ve veřejných 
prostorách (výtahy), má mastný charakter a obsažené tuky by mohly znečišťovat oděvy 
osob. Neobsahuje nebezpečné látky, je vhodný do potravinářského prostředí. Zásady 
bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. 
 
Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Skupenství: Tekutina 

Barva: Bezbarvá 

pH: 8 

Zápach: Bez zápachu 

Bezpečnostní upozornění: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit 
smrt. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
PŘI VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte 
lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe 
vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. 
PŘI STYKU S OKEM: Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce 
otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před 
vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské 
ošetření. PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte 
mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Pokyny pro skladování: 
> 10°C < 25° C. Chránit před mrazem.   
 
Balení: 1 L – 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 384 kusů na paletě 
 
Uzávěr: rozprašovač 
 
Výrobce:  
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327  
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz   


