
KATALOG KART INFORMACJI TECHNICZNEJ DLA PREPARATÓW CHEMII PROFESJONALNEJ 
 

                                                                      
 

 
PROFIMAX SP LINIA GASTRONOMICZNA  strona: 18/26 Ekspert higieny dla profesjonalistów 

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ nr 1/SP 150/01.06.2009 
 

Profimax SP 150 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 

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

Profimax SP 150 jest ciekłym, niskopiennym, wysokoskoncentrowanym kwasowym 
preparatem zawierającym czynnik wiążący sole wapnia i magnezu (kwas 
fosforowy). Zawarty w składzie aktywator i zwilżacz powodują szybką penetrację 
osadów, odkładających się w trakcie eksploatacji maszyn myjących. 

Produkt cechuje się: 

� Niskim zużyciem 

� Szybkim działaniem 

� Brakiem oddziaływania na powierzchnie kwasoodporne  

ZASTOSOWANIA  Profimax SP 150 przeznaczony jest do usuwania kamienia wodnego osadzonego na 
elementach maszyn do mechanicznego mycia naczyń, szkła i elementów armatury 
kuchennej (krany, zlewozmywaki, naczynia itp.) Produkt jest bezpieczny dla 
powierzchni ceramicznych, metalowych kwasoodpornych. Powierzchnie i 
akcesoria poddane działaniu Profimaxu SP 150 odzyskują swój świeży pierwotny 
wygląd. 

UWAGA!!! Nie zaleca się użycia Profimaxu SP 150 do odkamieniania plastikowych 
czajników elektrycznych. 

SPOSÓB UŻYCIA  Profimax SP 150 przeznaczony jest do ręcznego dozowania. Wielkość dozowania 
należy dostosować do konkretnego przypadku. W sytuacji silnego zakamieniania 
należy stosować wyższe stężenia, w przypadku cyklicznego odkamieniania należy 
stosować niższe stężenia. Optymalne, zalecane stężenie dla bieżącego 
okamienienia zmywarki przeciętnej wielkości wynosi 200 ml Profimaxu SP 150. 

Dla odkamienienia akcesoriów kuchennych należy stosować roztwór 1:20 o 
temperaturze 800C. Zakamienione akcesoria należy zanurzyć na kilkadziesiąt 
minut w kąpieli, następnie wypłukać pod bieżącą wodą. 

W przypadku silnego zakamieniena, przy ostrożnym stosowaniu preparat można 
stosować bez rozcieńczenia. 

DANE TECHNICZNE  I)Wygląd: transparentna bezbarwna ciecz. 

II) zapach: charakterystyczny 

III) pH produktu:  około 1 (w temperaturze 200C) 

IV) Gęstość: około 1,3 g/ml (w temperaturze 200C) 

V) Zdolność pianotwórcza 1% r-r, metoda Rosa Milesa: poniżej 100 cm3. 

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

 15%<fosforany<30%,  5%>niejonowe środki powierzchniowoczynne  

Sposób pakowania:  • 1L,  

• 5L 
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OZNACZENIE RODZAJU 
RYZYKA 

(Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia Dz.U. 174/2007 
poz. 11222) 

 

•  C - Produkt żrący 

• R34 - Powoduje oparzenia 

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

� S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 
i zasięgnąć porady lekarza. 

� S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody 

� S35-Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny 

� S36/37/39 Nosić 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. 

 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność gospodarczą 

 
 
 


