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ZEVA G  
 

Alkalický zesilovač pro praní tuků, minerálních olejů, 
parafínů, mastí a podobných látek  
 
Použití přípravku:  Zeva G je nepěnivá, nažloutlá až nahnědlá viskózní, silně alkalická kapalina 
charakteristického zápachu po použitých surovinách s širokým hydrolytickým a elektrolytickým 
účinkem. Používá se výlučně při profesní údržbě,  účinně odmašťuje prádlo a ostatní pevné povrchy 
znečištěné přírodními tuky, minerálními oleji i mastmi  (triglyceridy a přírodní vosky).  Aplikuje se  
do alkalických odmašťovacích lázní, anebo jako přísada k pracím prostředkům profesionálního 
systému Ariel. 
 

Technologie aplikace přípravku: Zeva G se obvykle dávkuje do pracovního roztoku v 
koncentraci 0,5 až 2 g/l, anebo 2 až 8 g/kg suchého prádla v závislosti na stupni znečištění krví. 
Mastné prádlo se předepírá v pracím prostředku systému Ariel Professional ve vodě 45 až 60oC teplé 
se Zevou G o koncentraci 1 až 4 g/l (4 až 12g/kg suchého prádla) podle obsahu tuku v prádle.  
Aplikuje se centrálními dávkovači.  Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou aplikací 
přípravku. 
 

Fyzikálně-chemické vlastnosti:  
 
Vzhled: Nažloutlá až hnědá opalescenčně zakalená kapalina 
Hustota (20 0C):  1,3 kg/l 
pH (1 % roztok): >12 
Sušina:                         40 %1 

Materiálová snášenlivost: Pracovní roztoky nepoškozují bavlněné textilní materiály, nižší 
koncentrace přípravku se volí při praní textilních vláken citlivých k hydrolýze alkáliemi (PES, 
PES/BA, aj.). Nesmí se použít při praní textilních materiálů s obsahem viskózy, PAN, Elastanu aj. 
Zeva G  nepůsobí agresivně na ušlechtilé oceli a plastické hmoty (polyetylen, polypropylen, tvrdé 
PVC, hliníkové součásti). Přípravek poškozuje některé lakované povrchy (olejové barvy aj.). 

 
 
Údaje o nebezpečnosti přípravku:   
Klasifikace přípravku:          C             Žíravý  
Nebezpečí pro osoby a životní prostředí:    R 35 Způsobuje těžké poleptání. 

 
 
 
Pokyny pro první pomoc: 
Všeobecné pokyny jsou v platnosti. Potřísněný oděv ihned sejměte. 
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Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy 
na boku a zjistěte odvoz k lékařskému ošetření. 
Při styku s kůží postiženou oblast omyjte velkým množstvím vody.  
Při požití odstraňte prostředek z úst, ústa důkladně vypláchněte vodou a okamžitě zajistěte lékařské 
ošetření. 
 

Osobní ochranné prostředky: 
Obecná ochranná a hygienická opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od 
potravin a krmiv. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Po práci si důkladně umyjte ruce a exponovanou 
pokožku. 
Ochrana dýchacích orgánů: Při vzniku aerosolu použijte vhodnou ochranu dýchacích cest. 
Ochrana rukou: Používejte vhodné ochranné rukavice 
Ochrana očí: Používejte vhodné ochranné brýle nebo obličejový štít.  
 

Pokyny pro manipulaci a skladování: 
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. 
Upozornění na ochranu před ohněm a explozí: Nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, horké 
předměty nebo jiné zdroje vznícení. Nekuřte. 
Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech 
odděleně od kyselin při teplotách +5 až + 25 0C. 
Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Informace pro přepravu:  
Pozemní přeprava: 
ADR Třída:   8 
Číslice/písmeno:  42 b 
Výstražná tabule:  Žíravina (Corrosive) 
Číslo UN:   1814  
Označení zboží:  Žíravá kapalina, alkalická, J.N. (hydroxid sodný, draselný) 

 
Likvidace zbytků:  Zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít. 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 zákonný poplatek. 
Dodavatel doporučuje obaly vypláchnout a dát do tříděného odpadu. Označený a vymytý vratný obal 
odkoupí výrobce zpět. 
 
Balení:    13kg PE kanystr   26kg  PE kanystr 50kg PE soudek 
 
Obalů na paletě EUR (1200x800): 40 ks       24 ks  6 ks 
Počet vrstev:    2         2   1 
Počet obalů ve vrstvě:   20       12   6 
Hmotnost palety:   570 kg       678 kg            354 kg 
Dostupnost:                                        skladem               na zakázku           skladem 


