
 

Oldomat Natural GSM 

Mycí prostředek na nádobí 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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 Na základě přírodních, obnovitelných surovin 

 Bez chlóru 

 Bez fosfátů 

 Alkalické 

 Vhodné pro veškerou tvrdost vody 

 
 
 

Aplikace :  Oldomat Natural GSM je tekutý, nepenící koncentrovaný čisticí prostředek pro 

komerční použití v průmyslových kuchyní a jiných potravinářských výrobních 

procesech. Tento produkt dosahuje vynikajících výsledků čištění i při velmi tvrdé vodě. 

Pokud je výrobek správně měřen, předměty vyrobené z porcelánu, plastu, nerezové 

oceli a skla se jemně a bez zbytků čistí. Vysoký obsah vazebných látek ve vodě činí 

Oldomat Natural GSM vhodnou i pro stroje, které pracují bez změkčovacích systémů; 

uložení vápníku zařízení a topných cívek účinně zabraňuje. Díky vyloučení aktivních 

sloučenin chlóru ve výrobku, Oldomat Natural GSM nepřispívá k tvorbě AOX v 

odpadních vodách. Oldomat Natural GSM bude používán v komerčních myčkách v 

průmyslových kuchyní a pro čištění beden, kontejnerů a částí v dopravních systémech 

při zpracování potravin. V automatických myčkách používejte 1 až 4 g / l Oldomat 

Natural GSM v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečištění; u dopravních systémů v 

potravinářských operacích použijte koncentraci 0,5 až 1%. 

 

Technické údaje : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hustota 20 °C 1.24 g/ml 

Hodnota pH (konc.) 14,0 

p-hodnota  3,9 ml 0.1N HCI 

Vodivost (1%, 25°C) 8,3 mS/cm 

Vlastnosti : 
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STANOVENÍ KONCENTRACE: 

10 ml čisticího roztoku zředěte cca. 100 ml destilované vody. Poté se tento roztok titruje 0,1   N kyselinou 

chlorovodíkovou proti fenolftaleinu jako indikátoru. 

Spotřeba (ml) x 0,26 = Koncentrace v% 

Uvažte prosím vodivost surové vody; jinak by to mohlo vést k poddávkování přípravku. 

 

Poznámka :  

 Výrobek uchovávejte mimo mráz v původním obalu 

 

 

 

 

 


