
Technický list   
CLEAMEN GP ruční mytí nádobí 

Objem: 1 L  Kód výrobku: VCGRN010099 
Popis výrobku:  
Tekutý neutrální koncentrovaný čisticí prostředek určený k profesionálnímu ručnímu mytí 
nádobí a k odmašťování veškerých povrchů. Vyznačuje se vůní sicilských pomerančů a 
ekvádorských banánů. Používá se především ve velkých stravovacích provozech. 
Návod k použití: 
Do mycí lázně dávkujte 20 – 40 ml prostředku na 10 litrů vody nebo dávkujte do mycí 
houby. Nádobí po umytí dobře opláchněte vodou. 
 

  

Míra znečištění 

● ●● ●●● 

ml/10 litrů 20 30 40 

pH roztoku 7,5 7 6,5 

pH koncentrátu:  6,4                                       
Nevhodné pro materiály a povrchy, které nejsou odolné vůči vodě. Po naředění výrobku na méně než 
30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek. Seznam nebezpečných látek 
a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Skupenství: Tekutina 

Barva: Nažloutlá 

pH: 6,4 

Zápach: Charakteristický 

 
Bezpečnostní upozornění: 
NEBEZPEČÍ. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Bezpečnostní pokyny: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ 

OČÍ: 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. Vyhledejte odborné lékařské ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a 

důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Vyhledat lékařskou 

pomoc. 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. 

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. 

 
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: push pull, dávkovací úzávěr 
 
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 


