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TECHNICKÝ LIST
Odvápňovač pro kávovary EcoDecalk De´Longhi 500 ml - INT
Kód 5513291781-5513292801 (Kód výrobce: 240)
Datum: 06. 05. 2013 – Rev. 0
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URČENÉ POUŽITÍ: Spotřebitelská užití, odvápňovač kávovarů

!POPIS: Přírodní odvápňovač, specifický pro pravidelnou údržbu potrubí a nádržek kávovarů
pro domácí použití; rychle odstraňuje nánosy a inkrustace anorganického původu, aniž by
napadal kontaminované povrchy. Je vyroben s použitím přírodních surovin a spojuje
odvápňovací účinek s rozhodným hygienizačním účinkem, čímž obnovuje stav odpovídající
novému stroji.
VLASTNOSTI:
Fyzikální vzhled: Průhledná bezbarevná kapalina
Chemická stabilita: V běžných podmínkách nejméně 6 měsíců.
Skladovací teplota: Od 5 do 35 °C
Nekompatibilita: Při provozních podmínkách žádná
Ps 20 °C: 1100 g/l
Účinná látka: ± 50 %
pH roztoku 1 % při 20 °C: 2,5± 0,5
Biodegradabilita: Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů

!CHEMICKÉ SLOŽENÍ: Nař. ES 648/2004
Od 30 do 50 % kyseliny mléčné.
!DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: Připravte roztok 1:10 (jeden díl odvápňovače a 9 dílů čisté vody)
a smíchejte spolu, poté postupujte dle pokynů výrobce zařízení.
!BEZPEČNOSTNÍ LIST: Výrobek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu ustanovení směrnic

č. 67/548/EHS a č. 1999/45/ES a/nebo nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) ve smyslu následných
úprav a přizpůsobení. Výrobek proto vyžaduje bezpečnostní list, který je ve shodě s nařízením
(ES) č. 1907/2006 ve smyslu následných úprav.
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OZNAČOVÁNÍ ŠTÍTKY:

De’Longhi Appliances s.r.l.
Via L. Seitz, 47
31100 TREVISO - Itálie

Společnost s jediným společníkem
Tel. +39.0422.4131
Fax +39.0422.413736

Varování:
Upozornění
H315 : Dráždí kůži.
H318 : Způsobuje vážné poškození očí.
P101 : Je-li nutná lékařská pomoc,
mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 : Po manipulaci si důkladně umyjte
ruce.
P280 : Používejte ochranné rukavice /
ochranný oděv / Chraňte si zrak / obličej.
P309 + P310 : Při expozici nebo necítíte-li se
dobře: V případě expozice nebo nevolnosti:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
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