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GRAN SMOG 
SYMBOL pH 

SP-03 14 

 
 Preparat do czyszczenia komór wędzarniczych, rusztów, grilli, piekarników, piecyków. 
Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste (zwęglone węglowodany, 
białka, tłuszcze) pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą; zawiera inhibitory korozji; ulega 
biodegradacji. W duŜym stęŜeniu doskonale rozpuszcza stare, kilkunastoletnie nawarstwione wyprawy 
polimerowe. Posiada atest PZH nr Hś/01840/01/2007.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- piece do pieczenia, tunele piekarnicze, 
- komory wędzarnicze, kominy odprowadzające dym, 
- grille, kominki, 
- posadzki ceramiczne elastyczne. 
 
SKŁAD: 
Zawiera wodorotlenek potasu do 17%, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed zastosowaniem naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu 
chemicznego. 
Najlepiej stosować metodę pianową. Zalecane stęŜenie robocze 5-10%, czas działania 10-20 minut, 
temperatura do 20-60°C. Po zastosowaniu zmyć mytą powierzchnię wodą pod wysokim ciśnieniem. 
W razie potrzeby powtórzyć operację. W przypadku usuwania starych wypraw polimerowych 
zalecane stęŜenie 30-40% (3000-4000ml/10l wody), czas reakcji 20-30 min. Czyścić maszyną 
jednotarczową wolnoobrotową o duŜym nacisku.  
 
ZAGROśENIA: 
C – Substancja Ŝrąca.  
R35 – Powoduje powaŜne oparzenia. 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 
S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 
ochronę twarzy. 
S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeŜeli 
to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
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TERMIN WAśNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 
 
 


