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Merida Grillin Plus + 
Mieszanina o bardzo silnym działaniu do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z 
różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów. 
 

Zastosowanie Właściwości mieszaniny 
Mieszanina o bardzo silnym działaniu do 
usuwania tłustych, spieczonych 
zabrudzeń z różnego rodzaju 
powierzchni i przedmiotów. Szczególnie 
skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, 
ruszty oraz płyty grzewcze kuchenek 
gazowych. 

• Produkt zawiera wodorotlenek 
sodu (17%) 

• Zalecany do czyszczenia szyb 
kominkowych oraz sadzy z kotłów 
grzewczych 

 
Dane techniczne 

Wartość pH koncentratu 13,5 – 14  
Wartość pH roztworu 12,5 - 13 

Kolor mieszaniny charakterystyczny 
Zapach charakterystyczny 
Pojemność / Symbol butelka – 1 litr – NMS109 

kanister – 10 l – NMS609 
 

Proces użycia 
Zalecane mycie ręczne – dozowanie za pomocą spryskiwacza pianowego 

 
Dozowanie 

w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się rozcieńczyć 
koncentrat w stosunku od 1:3 do 1:20 (150÷1000 ml środka na 3 l wody). 
w przypadku wieloletnich zabrudzeń należy stosować koncentrat nierozcieńczony. 
Moczenie powierzchni i przedmiotów ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. 
czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać czystą wodą. Najlepsze efekty 
osiągamy , gdy czyszczone powierzchnie znajdują się w wyższej temperaturze. 
 
SKŁAD: 
Wodorotlenek potasu, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% 
anionowych środków powierzchniowo czynnych, rozpuszczalniki i związki 
wspomagające oraz kompozycje zapachowe 
 
NFORMACJE BHP 

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 
P301+P330+P331 - W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać 
wymiotów 
P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast 
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem  
wody/prysznicem.  
P304+P340 - W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić  
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lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.  
P321 - Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać Kartę  
Charakterystyki tego produktu) 
P405 - Przechowywać pod zamknięciem. 
 Powierzchnie z aluminium każdorazowo sprawdzić ze względu na ich odporność. 
Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości 
produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone  
wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących  
ścieków. Pojedyncze opakowania wypłukać wodą, potraktować jako odpad 
komunalny. 
 
EKOLOGIA: 
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne  
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31  
marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera  APEO i formaldehydów 
 
 
Uwagi dodatkowe: 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i 
dystrybutor  nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z 
przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 


