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GRAN PRES AGD 
SYMBOL pH 

SP-39 - 

 
 Proszek na bazie aktywnego tlenu do czyszczenia maszyn do kawy (ekspresów) z 
uporczywych osadów. Doskonale usuwa zanieczyszczenia z porcelany, fajansu, oraz wewnętrznych 
powierzchni termosu. Zalecany do kolbowych ekspresów do kawy. 
 
ZASTOSOWANIE: 
• ekspresy do kawy; 
• naczynia z porcelany, fajansu, termosy; 
• urządzenia i naczynia przebarwione kawą lub herbatą. 
 
SKŁAD: 
>30% związki wybielające na bazie tlenu, <10% węglan sodu, substancje pomocnicze 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 
chemicznej. 

• stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór roboczy 1-2% (od 10 
do 20g na 1 l wody);  

• zanurzyć uprzednio zdemontowany moduł do parzenia kawy (ekspresy automatyczne) i 
pozostawić na około 15 minut, po czym dokładnie przemyć i przepłukać bieżącą wodą pitną.  

• w przypadku kolbowych expresów do kawy wsypać 1-2 łyżeczki proszku (ok. 10-20g) do tzw. 
„ślepego sitka”;  

• włączyć „grupę” na około 5-10 sek.;  
• po około 30 sek. włączyć ponownie grupę i powtarzać proces do momentu całkowitego 

opróżnienia sitka;  
• dokładnie przepłukać układ czystą bieżąca wodą pitną – ciepłą w ilości ok. 0,5-1 l. operację 

wykonywać codziennie po zakończeniu pracy urządzenia.  
 
ZAGROŻENIA:   

 
 
Niebezpieczeństwo 
 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
Działa szkodliwie po połknięciu 
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Może intensyfikować pożar; utleniacz 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 
innych źródeł zapłonu. Nie palić 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji.  


