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ŚRODEK DO ZMYWANIA  
 

Noris GS-Flüssig 

Zakres pH skoncentrowanego produktu:  

 

 

Charakterystyka: 
 
Bardzo zasadowy środek do zmywania szkła, przeznaczony do wszystkich automatów zmywających. 
Dzięki zastosowaniu specjalnych substancji czyszczących i pielęgnujących, środek ten bez problemu 
usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, takie jak szminka, tłuszcz, plamy z herbaty czy kawy. 
Specjalne substancje pielęgnujące zmniejszają ogólnie korozję metali i szkła, natomiast specjalne 
substancje wiążące twardośd wody zapobiegają tworzeniu się na szkle osadów wapiennych. Noris GS-
Flüssig pomaga utrzymad pianę z piwa, jest nieperfumowany i neutralny w smaku. Sprawia, że szkło 
błyszczy bez polerowania.   
Aby osiągnąd najlepsze rezultaty mycia zaleca się stosowaniu środka nabłyszczającego Noris 
Universalklarspüler.  
 

Zakres stosowania / przeznaczenie: 
Noris GS-Flüssig jest odpowiedni do wszystkich przemysłowych zmywarek szkła, jak i do wszystkich 
używanych w gastronomii rodzajów szkła odpornego na działanie zasad.  
 
 
Przygotowanie miejsca pracy:  
Noris GS-Flüssig jest mocno zasadowy i powoduje poparzenia. Dlatego koniecznie należy 
przestrzegad zalecanych środków ochronnych.  
 

Stosowanie: 
Przed pierwszym użyciem Noris GS-Flüssig konieczne jest przepłukanie całego systemu dozowania 
czystą wodą, ponieważ po zetknięciu z innymi środkami może dojśd do krystalizacji i tym samym 
zatkania systemu dozowania.  
Pewne metale, takie jak miedź, mosiądz, cyna, cynk i aluminium w przypadku przedozowania mogą 
wejśd w reakcje ze środkiem.   
 
Koncentracja Noris GS-Flüssig odpowiada zasadniczo koncentracji środków dostępnych w handlu. 
Dlatego też nie powinno byd problemów ze zmianą środka na Noris GS-Flüssig .  
Dozowanie – zgodnie z zaleceniami producenta zmywarki.  
Gdyby nie było takich instrukcji, należy dozowad środek następująco:  
Do 7° niemieckiej twardości wody:  1-3g/l 
7 do 14° niemieckiej twardości wody:  3-5g/l 
14 do 21° niemieckiej twardości wody:  5-7g/l 
Ponad 21° niemieckiej twardości wody: 7-8g/l 
Aby dokładnie ustawid dozowanie w Paostwa zmywarce można zwrócid się do producent an adres:  
spülmaschineneinstellung@hartmann-chemie.de  
 
 
 
 
  

mailto:spülmaschineneinstellung@hartmann-chemie.de


  Karta Techniczna  

 

Strona 2 z 5 

Stan: Listopad 2011   Noris GS-Flüssig   
  

 

Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia: 
 
Produkt na podstawie przedłożonych nam danych zgodnie z ustawami o chemikaliach lub 
substancjach niebezpiecznych / wytyczne WE 67/548/EWG, w ich obecnie aktualnym ujęciu został 
sklasyfikowany następująco:  
C = żrący  
Zwroty R: 
R 35   Powoduje ciężkie oparzenia . 
Zwroty S: 
S1/2  Przechowywad pod zamknięciem i chronid przed dziedmi. 
S26  Zanieczyszczone oczy przemyd natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąd porady 

lekarza. 
S27   Natychmiast zdjąd całą zanieczyszczoną odzież 
S36/37/39 Nosid odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 

ochronę twarzy 
S45  W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza 

— jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 
 
 

Skład: 
 

Wodorotlenki, czynnik kompleksotwórczy, opóźniacze korozji, substancje pomocnicze.  

 

Środki zapobiegawcze:  
 

W miejscu pracy nie należy przechowywad żadnych artykułów spożywczych, ani ich spożywad, ani pic, 

zażywad tabaki czy palid!  

Unikad kontaktu z oczami, skórą i ubraniem!  

Po zakooczeniu pracy i przed pójściem na przerwę należy dokładnie umyd ręce!  

Po zakooczeniu pracy należy stosowad środki pielęgnacji skóry (kremy natłuszczające).  

Zabrudzone ubrania przebrad i wyczyścid!  

 

Techniczne i organizacyjne środki ochronne:  
Nie pozostawiad otwartych pojemników ze środkiem  

Nie wolno mieszad z innymi produktami i chemikaliami.  

W miejscu pracy nie przechowywad zapasu produktu, ograniczyd się do niezbędnej ilości.  

Przy przelewaniu do innych pojemników, uważad by nie pryskad środkiem.  

W miejscu pracy powinno się zapewnid możliwośd umycia się.  

Mied w pobliżu butelkę z wodą w razie konieczności przepłukania oczu.  

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony osobistej:  
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Ochrona oczu: W razie narażenia na spryskanie, należy używad okularów 

ochronnych z osłoną boczną.   

Ochrona rąk: przy dłuższym stałym kontakcie ze skórą rąk, zaleca się używanie 

rękawic ochronnych (odpornych na działanie kwasów) nitrylu o grubości 0,5mm, 

czas przepuszczania: >2h. (przestrzegad danych producenta)  

Nosząc rękawice ochronne zaleca się noszenie pod nie rękawiczek bawełnianych! 

Ochrona skóry: Nosid odzież z długimi rękawami. Zabrudzone nasączone środkiem 

ubrania należy natychmiast zdjąd.  

 

 

Pierwsza pomoc:  

 
Udzielając pierwszej pomocy należy dbad o własne bezpieczeostwo (np. stosując rękawiczki 

ochronne, czy ochronę górnych dróg oddechowych)!.  

Po dostaniu się do oczu: przez min. 5 minut spłukiwad pod bieżącą wodą przy otwartych 

powiekach (zdjąd soczewki kontaktowe) lub zakropid środek do płukania oczu. Natychmiast 

skontaktowad się z okulistą.  

Po kontakcie ze skórą: zdjąd zabrudzone ubranie. Wyczyścid dużą ilością wody i mydła. Nie 

stosowad rozcieoczalników itp. W razie utrzymujących się dolegliwości udad się do lekarza.  

W razie połknięcia: Nie wywoływad wymiotów (zagrożenie aspiracji)  

Pid małymi łykami dużo wody. Udad się do lekarza.  

W żadnym razie nie należy podawad domowych środków mleka lub alkoholu itp.! 

 

 

Dane techniczne:  
Wygląd:    ciecz, klarowna, bezbarwna    

Zapach:    słaby   

Gęstośd:    ~1,2 

Wartośd pH:    ~14 

Rozpuszczalnośd w wodzie:  dowolnie rozpuszczalne 

 

 

Transport substancji niebezpiecznych:   

Produkt stanowi substancję niebezpieczną w rozumieniu Rozporządzenia o substancjach 
niebezpiecznych i podlega ADR/RID 2005.  

UN 1719, żrąca zasadowa płynna substancja, nie wymieniona gdzie indziej; zawiera: 

wodorotlenek sodu  

Nr UN   1719   

Klasa:   8   

Kod klasyfikacji:  C5 
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Grupa opakowania:  II  

Tablica ostrzegawcza:  8  

Oznacza to dla transportu, że ilośd transportowanego środka w 1w litrach musi byd pomnożona przez 

czynnik 3. To obliczenie da całkowitą liczbę punktów dla jednostek transportowych. Gdy ta liczba 

przekroczy 1000, to konieczny jest transport środków niebezpiecznych ze wszystkimi z tym 

związanymi uwarunkowaniami, tzn. kierowca musi posiadad prawo jazdy uprawniające do przewozu 

substancji niebezpiecznych i pojazd musi byd odpowiednio wyposażony.  

 

Poniżej granicy 1000 punktów należy przestrzegad następujących przepisów:  

Dla handlowców hurtowych / przemysłowych:  

 Wolno przewieźd do 33 kanistry po 10 l, tzn. 330 l Noris GS-Flüssig (3 x 330 =990 punkty), gdy 

w tym transporcie nie jest przewożony żaden inny środek zakwalifikowany jako 

niebezpieczny zgodnie z ADR/RID 

 Podane powyżej dane jak np. nazwa przewożonego towaru muszą byd również podane na 

liście przewozowym i w papierach transportowych.  

 Informacje o zachowaniu się w razie wypadku drogowego muszą byd w pojeździe w 

widocznym miejscu. Jednakże nie ma obowiązku przewożenia wyposażenia ochronnego 

podanego w tej informacji.  

 Przewożona ilośd Noris GS-Flüssig musi byd odpowiednio zabezpieczona przed poślizgami, 

przesuwaniu się i innymi możliwościami.  

 

Użytkownik prywatny:  

 Wolno mu również przewieźd do 33 kanistrów po 10 l, tzn. 330 l Noris GS-Flüssig   (3 x 330 = 

990 punktów), gdy w tym transporcie nie jest przewożony żaden inny środek 

zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z ADR/RID 

 Przewożona ilośd GS-Flussig odpowiednio zabezpieczona przed poślizgami, przesuwaniu się i 

innymi możliwościami.  

 

 

Usuwanie odpadów:  
 

Substancje powierzchniowo czynne zgodnie z ustawą o detergentach są biodegradowalne.  

Klasa szkodliwości dla wody: 1   (wg VwVwS  przepisy dotyczące substancji stanowiących zagrożenie 

dla wody z dnia 17.05.99) 

UBA 0386 0057 

Nie dopuścid by nierozcieoczony środek dostał się do kanalizacji! Nie mieszad odpadów!  

By była możliwa zgodna z przepisami ich utylizacja bądź pozyskanie, należy składowad je oddzielnie w 

wytrzymałych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach. Pozostałości środka należy dostarczyd 

zgodnie z miejscowymi przepisami do miejsca utylizacji odpadów.  

 

Mogące mied zastosowanie przepisy EAK: 
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06 02 99  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwaśnych roztworów (ług) i 

inne nie wymienione  

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

 

Składowanie:  
Nie przechowywad w pomieszczeniach, w których się przebywa (np. na przerwy) 

Po przelaniu do innych pojemników niż oryginalne należy oznakowad je tak jak oryginalne.  

Jak wszystkie detergenty należy przechowywad je z dala od dzieci.  

Obsługa:  Zachowad środki wymagane przy stosowaniu substancji żrących (odzież ochronna, 

okulary, rękawiczki)..  

 Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed eksplozją:  

  nie są konieczne żadne szczególne środki 

Składowanie:  

Wymagania co do powierzchni magazynowych i pojemników: 

Magazynowad w oryginalnych pojemnikach. Większe ilości  - w wannach 

zabezpieczających przed ewentualnymi wyciekami środka.  

Wskazówki dotyczące składowania z innymi substancjami:  

  Nie przechowywad razem z kwasami i kwaśnymi solami.   

Klasa zagrożenia VbF:  nie dotyczy  

Trwałośd:  w oryginalnych nieotwieranych pojemnikach przynajmniej 36 miesiące  

Klasa magazynowania:  8  – żrące substancje  

Warunki składowania:  nie są konieczne żadne szczególne środki  

Temperatura składowania:  idealna granica temperatur wynosi:  +1 do +35°C 

 

Wystąpienie szkody:  
W razie rozlania zebrad substancję chłonnymi materiałami (uniwersalne substancje wiążące, ścierka) i 

postępowad tak jak opisano to w punkcie: Usuwanie odpadów.  

 Produkt nie jest palny. Odpowiednie środki gaśnicze:   proszek gaśniczy, Co2, rozpylony strumieo 

wody. W razie pożaru należy pojemniki znajdujące się w pobliżu schładzad rozpylonym strumieniem 

wody.  

Zachodzi niebezpieczeostwo pękania i eksplozji przez wzrost ciśnienia pod wpływem działania 

wysokich temperatur.  

Należy unikad przedostawania się do wody, wód gruntowych i kanalizacji (niewielki stopieo 

zagrożenia dla wód – WGK 1).  

 

Bierzemy oczywiście odpowiedzialnośd za nienaganną jakośd naszych towarów. Niniejsza Karta Techniczna 
może stanowid dla Paostwa niezobowiązujące źródło porad i informacji. Nasze zalecenia opierają się na 
próbach i praktycznym doświadczeniu, którego nie można jednak tak po prostu przenosid na mnogośd 
najróżniejszych miejscowych warunków i powierzchni. Dlatego też, by sprawdzid przydatnośd produktu, 
zalecamy wypróbowanie go w niewidocznym miejscu.   


