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RELÉN 32 
SAPONÁTOVÝ  PROSTŘEDEK 

Použití přípravku: Relen 32 je parfemovaný univerzální mycí prostředek se zvýšenou 
odmašťovací schopností při nižších teplotách určený pro ruční mytí povrchů a silně 
zamaštěného nádobí. Váže do komplexů vápenaté a hořečnaté ionty a také ionty těžkých 
kovů. Používá se na mytí nenasákavých povrchů a podlah všeho druhu. Může se použít i na 
mytí oken a okenních rámů. Relen 32 lze použít při úklidu velkých prostor v továrnách a 
dílnách, v potravinářském průmyslu a všude tam, kde je využita i jeho vysoká odmašťovací 
schopnost. Je nenahraditelný při mytí po malování malířskými hlinkami. Volný čpavek 
zanechává povrch lesklý.   

Technologie aplikace přípravku: Přestože koncentrace pro ruční mytí je nízká     (0,1 - 
0,5 %) je vzhledem k vysoké mycí schopnosti dobré používat rukavice. Pro běžné mytí 
podlah a ostatních povrchů se používají koncentrace do 0,3 %.    

Vzhled: kapalina žluté až okrové barvy 

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

Hustota (20 0
pH (10 % roztok, 20 °C):  8,5 – 10 

C):    cca 1.0 kg/l 

Materiálová snášenlivost: Prostředek je vhodný na všechny materiály, které lze čistit 
vodou. V aplikačních koncentracích je působení přípravku na povrch srovnatelné s působením 
vody. Nemíchat s chemikáliemi a dezinfekčními přípravky. 

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: 5-15% anionické tenzidy,; < 5% neionické tenzidy,  NTA sodná sůl;                                                                                                                               

   

                                    parfém 

Klasifikace přípravku:     Není klasifikován jako nebezpečný pro člověka a životní prostředí                              

Legislativa:  Stanovisko Státního zdravotního ústavu v Praze ZŽP 13-537/00-296. 

 

Pokyny pro manipulaci a skladování: 
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Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. 
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a 
dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami.Výrobce nedoporučuje dlouhodobý 
kontakt pokožky s aplikačními roztoky s ohledem na vysokou mycí schopnost výrobku a 
doporučuje dodržovat základní zásady pro práci s chemickými látkami. Přípravek odmašťuje 
pokožku. 

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladovat v originálních obalech při teplotě 5 až 
25 o

Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů odděleně od silných 
kyselin, potravin a krmiv.  

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.  
 
Informace pro přepravu:
Pozemní přeprava: Není nebezpečné zboží. 

  

 Likvidace zbytků:  Nespotřebované zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít jako mycí 
roztok, dále nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace. 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:  10L PE kanystr: 10 kg                           40L PE soudek: 40 kg
 

  

Obalů na paletě EUR (1200x800):  40 ks     6 ks 
Počet vrstev:       2     1 
Počet obalů ve vrstvě:    20     6 
Hmotnost palety brutto:   450 kg             290 kg 
Dostupnost:                                         skladem                                       skladem 
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