
 

PRODUCENT: P.P.H.U. GERMAX  45-425 OPOLE UL.CZĘSTOCHOWSKA47/1                      
TEL:884666796, TEL:884666266 @- tbgermax@wp.pl   www.plynylaur.pl 

                                                                                      Data sporządzenia 12.12.2014r. 

          

 

 

        LAUR ZM-5000 

KONCENTRAT PŁYNU DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH 

 

   ZASTOSOWANIE 

Zmywarki z  systemem dozowania środka stosowane  w  gastronomii, hotelarstwie, zakładach  żywienia 

zbiorowego oraz w gospodarstwach domowych wyposażonych w odpowiednie urządzenia. 

 PRZYGOTOWANIE ŚRODKA 

Stosować w rozcieńczeniu zalecanym przez producenta urządzenia. Przeważnie od 1 do 5 ml na litr wody. 

   ZUŻYCIE 

Zużycie środka zależne jest od stopnia zabrudzenia mytych naczyń i rodzaju urządzenia myjącego. Należy 

zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia.  

 SPOSÓB UŻYCIA 

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia myjącego i zastosować się do zaleceń producenta 

urządzenia. Podłączyć opakowanie z płynem  lub napełnić odpowiedni zbiornik zgodnie z instrukcją obsługi 

urządzenia. Najczęściej stosowanym stężeniem roboczym jest   zakres  1ml-5ml środka na 1l wody i 

uzależnione jest to od stopnia zabrudzenia naczyń. W przypadku wątpliwości poprawnego podłączenia 

opakowania do urządzenia myjącego należy zasięgnąć porady serwisanta urządzenia. 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. Powoduje poważne 

oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością zimnej 

wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą ( lub włosami ) natychmiast usunąć/zdjąć 

całą zanieczyszczoną odzież, spłukać  skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W razie potrzeby zasięgnąć 

porady lekarza. W przypadku spożycia konieczna jest pomoc lekarza. Zapoznać się z kartą charakterystyki 

produktu. Nie mieszać z innymi środkami. Przestrzegać zasad BHP. 

 OKRES WAŻNOŚCI 

Dwa lata od daty podanej na opakowaniu. 

 PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z widoczną etykietą w temperaturze 

od +5
0
C do 40

0
C.  

 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Produkt ulega biodegradacji i nie ulega biokumulacji.   

 DOKUMENTY 

Karta charakterystyki www.plynylaur.pl  

 DANE TECHNICZNE 

 Konsystencja - ciecz 

 Rozpuszczalność- bez ograniczeń 

 Produkt  niepalny 

 PH ~14 

 *Powyższa karta sporządzona została według najnowszego stanu wiedzy i w dobrej wierze. Wraz z wydaniem uaktualnionej 

karty poprzednie wydanie traci ważność. W trakcie pracy z wszystkimi środkami chemicznymi należy  przestrzegać zasad 

BHP. Karta służy wyłącznie do celów informacyjnych . Oryginał karty znajduje się na stronie  www.plynylaur.pl . Producent 

nie ponosi odpowiedzialności za zmiany treści powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich bez uzgodnienia z autorem.    
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