
                                                                                                                              Revize: Vo 03.06.2010-2 
TECHNICKÝ LIST                  MPD plus, s.r.o. 

 
                                                            XENA  

     EN ISO 9001:2008 
 

Výrobce: MPD plus, s.r.o. Rakovník, Náb eží Dr. Beneše 2307, Rakovník CZ 26901 
Informace na telefonu: + 420 313 513 961, Fax: +420 313 512 834 
E-mail: firma@mpd.cz,  
www.mpd.cz                                                                                                       Strana 1 z 2 
    

 

XENA 
inný odstra ova  mastnoty 

Použití p ípravku: inný odstra ova  mastnoty a usazené ne istoty ze 
všech omyvatelných povrch  v kuchyni, jako jsou pracovní desky, dlaždice, 
sklo,  plastové  povrchy  a  povrchy  z  nerez  oceli.  Je  rovn ž  ú inný  p i  išt ní  
hliníkových filtr  u digesto í. Prost edek je ve form  p nového rozprašova e. 
Lze použít pro mytí siln  zamašt ného nádobí s p ipáleninami. 
 
Technologie aplikace p ípravku: Nast íkn te p nu na zne išt nou plochu, rozet ete a nechte 

sobit cca 5 min, pak set ete vlhkým hadrem a osušte. Nepoužívejte na d ev né povrchy. P i 
mytí nádobí nast íkejte na zne išt ný povrch, nechte p sobit a pak umyjte v my ce nebo ru . 

Fyzikáln -chemické vlastnosti: 

Vzhled: Bezbarvá až nažloutlá irá kapalina 
Hustota (20 0C):    cca 1.0 kg/l 
pH (1 % roztok, 20 °C):  < 11 
 
Materiálová snášenlivost: Prost edek  lze  použít  pro  nerezové  a  smaltované  povrchy.  Na  
hliníkové povrchy je nutno nejd íve p edem vyzkoušet.  Není vhodný pro povrchy z lehkých 
kov  a jejich slitin. Prost edek je na vodné bázi a je použitelný pouze v p ístrojích, kde nem že 
dojít k zatékání do elektrických ástí. ípravek nemá p ijít do styku se silnými kyselinami.  

Údaje o nebezpe nosti p ípravku:   

ípravek obsahuje:  < 5% anionické tenzidy,   < 5% neionické tenzidy  

                                     d-limonen 

Klasifikace p ípravku:                                  Xi  Dráždivý  

Nebezpe í pro osoby a životní prost edí:  R 36/38   Dráždí o i a  k ži.                                                             

 S2-26-37-45                                                                                                             
 Uchovávejte mimo dosah d tí. P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte 
léka skou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. V  p ípad  nehody nebo necítíte-li se dob e 
okamžit  vyhledejte léka skou pomoc (je-li možno, ukažte toto ozna ení). 
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Pokyny pro manipulaci a skladování: 
Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické p edpisy pro práci s chemikáliemi. 
Manipulace není povolena nepovolaným a nepou eným osobám. Zajist te ádné v trání a odsávání na 
pracovišti. 
Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzav ených originálních obalech p i 
teplotách +5 až + 25 0C. Zamezte p ímému slune nímu osv tlení a tepelnému zá ení. Doba trvanlivosti 24 

síc  od data výroby uvedeného na obalu. 
Informace ke spole nému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními p edpisy.  
 
Informace pro p epravu:  
Pozemní p eprava: Není nebezpe né zboží. 

 Likvidace zbytk :  Nepoužité zbytky i po uplynutí doby trvanlivosti lze použít jako mycí 
roztok, dále nepoužitý p ípravek po na ed ní vodou vylijeme do kanalizace, v tší množství 
likvidujeme v souladu s místními p edpisy, nap . neutralizací. Za zabezpe ení sb ru a využití 
obalového odpadu je hrazen poplatek firm  Ekokom a.s. Dodavatel doporu uje vypláchnout 
obaly a dát do t íd ného odpadu. Vratný obal odkoupí výrobce zp t. 

 

Legislativa:  Oznámení bezpe nostního listu . MZDR 30741/2010/ # AZU 

 

Balení:                     750 ml PE láhev  10L PE kanystr: 10 kg    40L PE soudek: 40 kg  
 
Lahví-kanystr /krabic  
na palet  EUR (1200x800):            360 / 36 ks                    40 ks   6 ks 
Po et vrstev:       3                                2               1 
Po et obal /Krabic ve vrstv :  120/12                    20    6 
Hmotnost palety brutto:             305 kg                        450 kg            290 kg 
Dostupnost:                                       skladem                     na objednání            na objednání 
 


