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RELÉN 14 
MYTÍ  KONVEKTOMATŮ a 

GRILŮ 

Použití přípravku: Alkalický prostředek pro mytí 
připálenin z konvektomatů, pečících trub a grilů postřikem. Je určen pro hotelové a 
podnikové kuchyně, kde zmenšuje nároky na fyzickou práci při údržbě pečících 
zařízení, konvektomatů a ostatního nerezového zařízení, která jsou znečištěna připáleninami 
potravin, nebo zplodinami z pečení. Zlepšuje hygienu a vzhled těchto zařízení. Nelze jej používat na 
fritovací hrnce z hliníkových slitin.  

Technologie aplikace přípravku: Nejúčinnější aplikace prostředku je vyhřát plochu pečícího 
zařízení na max. 50°C a postřikovačem nanést Relen 14 v koncentrované formě a na větších 
znečištěných plochách rozetřít.  Po 5 - 15 min. působení se opláchne čištěná plocha vodou, nebo se 
vytře do sucha. Přípravek lze použít i za studena. Nelze jej použít na lehké kovy, hliníkové, dřevěné 
a lakované povrchy. Při aplikaci nevdechujte případný aerosol a používejte rukavice. 

Vzhled: Bezbarvá až nažloutlá čirá kapalina 

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

Hustota (20 0
pH (1 % roztok, 20 °C):  > 11 

C):    cca 1.0 kg/l 

Materiálová snášenlivost: Prostředek lze použít pro nerezové a smaltované povrchy. Není 
vhodný pro povrchy z lehkých kovů a jejich slitin. Prostředek je na vodné bázi a je použitelný pouze 
v přístrojích, kde nemůže dojít k zatékání do elektrických částí. Přípravek nemá přijít do styku se 
silnými kyselinami. V nezředěném stavu rozpouští lehké kovy (hliník, zinek) a uvolňuje vodík. 

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: < 2 % hydroxid sodný; < 5% anionické tenzidy, d-limonen 

   

Klasifikace přípravku:                                  Xi  Dráždivý  

Nebezpečí pro osoby a životní prostředí:  R 38  Dráždí kůži.                                                                                                                                                     

                                                                       R 41            Nebezpečí vážného poškození očí                                                                                                          
S2-26-27-28-37/39-45                                                                                                              
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě odložte veškeré kontaminované 
oblečení. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V  případě nehody 
nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). 
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Legislativa:

                        ČR REG-332-6. 6.00/24703 

  Registrace bezpečnostního listu Ministerstvem zdravotnictví  

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Manipulace 
není povolena nepovolaným a nepoučeným osobám. Zajistěte řádné větrání a odsávání na pracovišti. 

Pokyny pro manipulaci a skladování: 

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech při teplotách 
+5 až + 25 0

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.  

C. Zamezte přímému slunečnímu osvětlení a tepelnému záření. Doba trvanlivosti 24 měsíců od 
data výroby uvedeného na obalu. 

 
Informace pro přepravu:
Pozemní přeprava: Není nebezpečné zboží. 

  

 Likvidace zbytků:  Nepoužité zbytky i po uplynutí doby trvanlivosti lze použít jako mycí roztok, 
dále nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme 
v souladu s místními předpisy, např. neutralizací. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu 
je hrazen poplatek firmě Ekokom a.s. Dodavatel doporučuje vypláchnout obaly a dát do tříděného 
odpadu. Vratný obal odkoupí výrobce zpět. 

Balení:                     750 ml PE láhev  10L PE kanystr: 10 kg    40L PE soudek: 40 kg
 

  

Lahví-kanystrů/krabic  
na paletě EUR (1200x800):                   432 / 36 ks          40 ks   6 ks 
Počet vrstev:       3                                    2               1 
Počet obalů/Krabic ve vrstvě:  144/12                    20   6 
Hmotnost palety brutto:             375 kg                        450 kg            290 kg 
Dostupnost:                                       skladem                     skladem                     skladem 
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