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KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ nr 1/SP 110/01.06.2009 

 

Profimax SP 110 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU  Produkty serii Profimax są nowoczesnymi środkami do utrzymania czystości i 
higieny we wszystkich kluczowych punktach obiektów szeroko rozumianej branży 
spożywczej. 

Profimax SP 110 jest ciekłym, niskopiennym wysoko skoncentrowanym preparatem 
zawierającym alkalia, i środki kompleksujące które w procesie mycia wiążą jony 
wapnia (zmiękczają wodę) wspomagając proces mycia oraz zapobiegają osadzaniu 
się kamienia  na mytych powierzchniach. Dzięki wysokiej zawartości środków 
kompleksujących preparat nadaje się do wody twardej. 

 Produkt: 

� nie zawiera chloru 

� nie zawiera fosforanów 

� doskonale myje w wodzie o wysokiej twardości 

� doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia organiczne 

 

ZASTOSOWANIA  Profimax SP 110 przeznaczony jest do zasadniczego mycia naczyń w 
przemysłowych zmywarkach różnego typu. Skutecznie usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia organiczne oraz osady z kawy i herbaty. Zaleca się stosowanie 
preparatu tam, gdzie niepożądany jest zapach chloru. Może być stosowany do 
mycia naczyń z ceramiki, o ile producent ceramiki dopuszcza możliwość mycia 
maszynowego, szkła, stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Najlepsze wyniki 
uzyskuje się stosując do mycia łącznie Profimax SP 110 do mycia zasadniczego i 
Profimax SP 120 do mycia nabłyszczającego 

UWAGA!!! Nie nadaje się do mycia naczyń miedzianych, mosiężnych, 
aluminiowych i srebrnych 

 

SPOSÓB UŻYCIA  Profimax SP 110 przeznaczony jest do dozowania przy pomocy pompy. Sposób 
dozowania i wielkość dozowania należy dopasować do rodzaju stosowanej 
maszyny myjącej i rodzaju pompy dozującej. 

Przeciętne zalecane stężenie myjące wynosi 0,5-:-2,0 g/ltr; przeciętna zalecana 
temperatura mycia 55-:-650C 

 

DANE TECHNICZNE  I) Wygląd: transparentna ciecz w odcieniu żółtawym 

II) zapach: charakterystyczny 

III) pH produktu:  ok. 13 (w temperaturze 200C) 

IV) Gęstość, około 1,26 g/ml (w temperaturze 200C) 

SKŁAD wg ZALECEŃ UE 
(Rozporządzenie UE 
648/2004 wraz z 
późniejszymi zmianami) 

 5%<NTA i jego sole<15%,  5%>fosfoniany,  

Sposób pakowania:  • 5L 

• 20L 
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OZNACZENIE RODZAJU 
RYZYKA (Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia Dz.U. 
174/2007 poz. 11222) 

 

•  C - Produkt żrący  

• R35 Powoduje poważne oparzenia 

� S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 

� 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i 
zasięgnąć porady lekarza. 

� 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody 

� 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie 
rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 

� 45 W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 

 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność gospodarczą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


