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ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ NIBEL ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΝΕΡΑ  

 
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ : NIBEL 
 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ-ΦΡΗΗ : Σο NIBEL είναι  ειδικό απορρυπαντικό για το πλύςιμο ςε αυτόματα μηχανικά 
πλυντήρια πιάτων, ποτηριών και ειδών εςτιάςεωσ. Σροφοδοτείται ςτο πλυντήριο των πιάτων με 
δοςομετρική ςυςκευή, είτε ςτη θήκη του απορρυπαντικού, 2-6 ml NIBEL ανά λίτρο νερού, 
ανάλογα με την ςκληρότητα.  
 
ΑΛΛΕ ΦΡΗΕΙ : - 
 
ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ: Τγρό άχρουν, εξαιρετικά χαμηλού αφριςμού, ανεπαίςθητησ οςμήσ. 
PH (Προιόντοσ ωσ έχει ςτουσ 20° C): 13,5 ± 0,5  / Ειδικό βάροσ (20° C): 1,07 gr/cm³. 
Σα ταςιενεργά ςυςτατικά του προΰόντοσ είναι βιοδιαςπώμενα ςύμφωνα με τα κριτήρια του 
Κανονιςμού 648/2004/ΕΚ. 
 
ΠΡΟΥΤΛΑΞΕΙ : ΚΙΝΔΤΝΟ Προκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικέσ βλάβεσ. 
Μακριά από παιδιά. Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάςεισ. Να φοράτε προςτατευτικά γάντια / 
προςτατευτικά ενδύματα / μέςα ατομικήσ προςταςίασ για τα μάτια / πρόςωπο. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΚΑΣΑΠΟΗ: Καλέςτε αμέςωσ το ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αιςθανθείτε 
αδιαθεςία. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεταφέρετε τον παθόντα ςτον καθαρό αέρα και αφήςτε 
τον να ξεκουραςτεί ςε ςτάςη που διευκολύνει την αναπνοή. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΣΑ 
ΜΑΣΙΑ: Ξεπλύνετε προςεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφήσ, αφαιρέςτε 
τουσ, εφόςον είναι εύκολο. υνεχίςτε να ξεπλένετε. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή με 
τα μαλλιά): Αφαιρέςτε αμέςωσ όλα τα μολυςμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ςτο 
ντουσ.  Σηλ. Κέντρου Δηλητηριάςεων 2107793777. 
 
ΤΚΕΤΑΙΑ : Διακινείται ςε χαρτοκιβώτια 4Φ4L & δοχεία 10/13/20 λίτρων. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ : Σο NIBEL παραμένει ςταθερό ςε κανονικέσ ςυνθήκεσ αποθήκευςησ (10-30°C) 
εντόσ των προςφερόμενων ςυςκευαςιών για χρονικό διάςτημα ενόσ έτουσ. Προτιμήςτε ξηρό και 
δροςερό χώρο, μακριά από παιδιά. 
 
Αναλυτικέσ πληροφορίεσ για επαγγελματίεσ χρήςτεσ ςχετικά με τισ φυςικοχημικέσ ιδιότητεσ, 
οδηγίεσ προφύλαξησ, χειριςμού και αποθήκευςησ του προιόντοσ δίνονται ςτο Δελτίο Δεδομένων 
Αςφαλείασ. 


