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DOLPHIN DRY ACID 
 

                                     

D 0 9 5

Koncentrat

Do użytku profesjonalnegoProfessional

pH2,5

  
 
Opis:                  Uniwersalny kwaśny koncentrat nabłyszczający do zmywarek 
 

Właściwości:  Uniwersalny, kwaśny koncentrat nabłyszczający do wszystkich typów 
zmywarek gastronomicznych i przemysłowych. Usuwa napięcie powierzchniowe wody i 
nabłyszcza powierzchnie naczyń podczas procesu płukania, dzięki czemu na umytych 
naczyniach nie pozostają krople i nacieki wodne. 
 

Zastosowanie: Przeznaczony do płukania naczyń, szkła i innych zmywalnych akcesoriów 
kuchennych. Środek do użytku profesjonalnego z zastosowaniem systemów dozujących. 
 
Sposób użycia: Zalecane dozowanie: 
1 ÷ 2 ml koncentratu na cykl, w zależności od jakości wody 
 

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Flam. Liq. 

3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary. Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210: 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie 
palić P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P302+P352: W PRZYPADKU 
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310: Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC  do 
gaszenia. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu P501: 
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub 
pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkoksylanu alkoholu tłuszczowego  
Un1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (etanol) Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo-czynne (15 <= % (m/M.) < 
30); Fosfoniany % (m/m) < 5.  Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. 

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU: 
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