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GASTROBŁYSK N 
płyn do nabłyszczania naczyń 

w zmywarkach gastronomicznych 
Triochem

ZASTOSOWANIE

GASTROBŁYSK  N  płyn  do  nabłyszczania  naczyń  w  zmywarkach  gastronomicznych  jest  środkiem
umożliwiającym szybkie i efektywne osuszanie naczyń i sztućców wykonanych ze stali nierdzewnej oraz naczyń
ze szkła, porcelany i plastiku. Skutecznie neutralizuje pozostałości po środkach myjących, zapewniając piękny
połysk.  

DOZOWANIE
 
Od 0,1 do 0,4 ml/l poprzez automatyczny system dozowania, zależnie od rodzaju naczyń i jakości wody.

DANE TECHNICZNE

Gęstość 1,00 +/- 0,05 kg/dm3

Odczyn Obojętny

OPAKOWANIA

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 l, 5 l, 10 l i 20 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  producenta  w  temperaturze  
od +20 °C do +40 °C, w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTW0

Działa drażniąco na skórę
Działa drażniąco na oczy 
Zawiera: 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. 
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza.

UWAGA!: Produkt przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. Za szkody spowodowane niewłaściwym 
użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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