
 

 
  DIWA-Basic 

Tekutý a šetrný umývací prostriedok na poháre  
a riad 
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Vlastnosti 
Tekutý umývací prostriedok určený pre priemyselné umývačky riadu s jednou i viacerými 
nádržmi. DIWA-Basic zaručuje rýchle a dôkladné odstránenie škvŕn od kávy, čaju a iných 
zvyškov jedál. Na riade znižuje nánosy vodného kameňa. Tento prostriedok je účinný pri 
všetkých stupňoch tvrdosti vody a zabraňuje usádzaniu vodného kameňa. DIWA-Basic 
neobsahuje NTA, chlór ani fosforečnan, preto je obzvlášť šetrný k životnému prostrediu  
a materiálom. 
 
Zloženie (podľa 648/2004/EK) 
Amfotérne tenzidy < 5%, zásady, inhibítor korózie. 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 13,5     pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 10,5 
 
Oblasť použitia 
Môže sa použiť na všetky riady vyrobené z porcelánu, skla, nerezovej ocele a plastu,  
ktoré sú odolné voči zásadám. Nie je vhodný na riady vyrobené z hliníka, gumy a na  
riady potiahnuté jemnou vrstvou. Pre dosiahnutie optimálneho čistiaceho účinku  
opužívajte tento prostriedok v kombinácii s oplachovacím prostriedkom DIWA-Pronto. 
 
Použitie 
DIWA-Basic dávkujte integrovaným dávkovačom  
umývačky riadu alebo programovateľným  
dávkovačom Kiehl. Na dosiahnutie čo najlepšieho  
výsledku pri nastavovaní treba vziať do úvahy  
miestne podmienky (zloženie vody a typ umývačky riadu).  
Dávkuje sa 1,5 až 5 gramov na liter vody. 
 
Pri vymieňaní produktu treba dávkovače a k nim patriace 
hadice dôkladne umyť vodou. 
 

Spotreba 
Spotreba závisí od miestnych podmienok a predpisov.  
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C, Žieravý;  
R 35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.   
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne 
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S 45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie). S 36/37/39 Pri práci 
treba mať vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare/štít.    
Obsahuje zásady.  
 
Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku v domácnostiach! 
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Balenie 
20 litrový kanister Číslo tovaru: j 56 71 21 
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