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ŠŠPPEECCIIFFIIKKÁÁCCIIAA  VVÝÝRROOBBKKOOVV  

1. Produkt:  Odstraňovač vodného kameňa 

2. Upozornenie 

Dráždi oči, v prípade kontaktu vypláchnite oči vodou. Ak 
podráždenie trvá, vyhľadajte lekára. 
 
Núdzové telefónne číslo pre prípad akútnej intoxikácie (24-hod. 
konzultačná služba: 
Národné toxikologické informačné centrum 00421-2-54774166 
 
Pri vdýchnutí: Dopravte na čerstvý vzduch. 
Pri kontakte s pokožkou: Okamžite omývajte mydlom a veľkým 
množstvom vody. Pokiaľ podráždenie pokožky pretrváva, 
vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pri kontakte s očami: Okamžite vyplachujte veľkým množstvom 
vody aj pod viečkami po dobu najmenej 5 minút. 
Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pri použití: Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké 
množstvo vody. Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
 
Pokyny pre bezpečnú manipuláciu:  
Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti 
práce. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V blízkosti má 
byť núdzové zariadenie na výplach očí a bezpečnostná sprcha. 
Udržujte tesne uzatvorené na suchom a chladnom mieste. 
Zabráňte tvorbe prachu. U strojného zariadenia zaistite 
dostatočné odvetrávanie a odsávanie prachu. 
Hygienické opatrenia: Okamžite si vyzlečte kontaminovaný 
odev. Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si 
umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 
Nedýchajte prach ani hmlu z rozprašovania. 
 

3. Použitie: 
Odstraňovač vodného kameňa z varnej kanvice, kávovaru, 
práčky, umývačky riadu a vodovodnej batérie 

4. Zloženie:  Kyselina citrónová potravinárska E330, aróma 

5. Dátum minimálnej 
trvanlivosti: 

Podľa dátumu na surovine 

6. Hmotnosť 25 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g – len práčka 

7. Uvádzanie do obehu: Veľkoobchod, maloobchod 



 

 

Druh dokumentu: Špecifikácia Vydanie: 1 

Názov výrobku:  Odstraňovač vodného kameňa 
Počet strán: 3 

Strana číslo: 2  

Spoločnosť certifikovaná  IFS FOOD verzia 6, IFS Logistic 

 

8. Spotrebiteľ: 
Všetky skupiny spotrebiteľov. Výrobok neobsahuje alergény. 
Nevhodné pre ľudí s alergiou ............................................. 

9. Skladovanie,  
uvádzanie do obehu:  

V suchu, pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 70 %, vo vzdušných 
a vetraných miestnostiach. 

10. Podmienky distribúcie:  
Prepravovať pri teplote do 25 °C. Používať kryté, čisté 
dopravné prostriedky, chránené pred nepriaznivými vplyvmi. 

 
SENZORICKÉ POŽIADAVKY 
 

Vzhľad, tvar, veľkosť, 
počet kusov: 

Sypký homogénny prášok 

Vôňa: 
 

Po použitej surovine, citrónová, bez cudzích pachov a príchutí 
 

Chuť: 
 

Bez cudzích  príchutí, kyslá 
 

Farba: 
 

Biela 
 

Textúra (konzistencia): 
 

Sypká 

 
ŠPECIFIKÁCIA OBALU 
 

Obalový materiál 

Spotrebiteľský obal 
Špecifikácia  materiálu  

C/PAP 
C/PE – sáčok so ZIP systémom 
VB – PP vrece 

Skupinové balenie 
 
Kartón – vlnitá lepenka 

Paleta 
 
EURO 

 
INFORMÁCIE O INFORMÁCIE  
 

 
VÝROBOK 
OBSAHUJE 

MOŽNÁ 
KRÍŽOVÁ 

KONTAMINÁCIA 

1. obilniny obsahujúce lepok - - 

2. kôrovce a výrobky z nich    - - 

3. vajcia a výrobky z nich - - 

4. ryby a výrobky z nich - - 

5. jadrá podzemnice olejnej (arašidy) a výrobky - - 



 

 

Druh dokumentu: Špecifikácia Vydanie: 1 

Názov výrobku:  Odstraňovač vodného kameňa 
Počet strán: 3 

Strana číslo: 3  

Spoločnosť certifikovaná  IFS FOOD verzia 6, IFS Logistic 

 
z nich 

6. sóju a výrobky z nej - - 

7. mlieko a výrobky z neho - - 

8. orechy a výrobky z nich - - 

9.  zeler a výrobky z neho - - 

10. horčicu a výrobky z nej - - 

11. sezam a  výrobky z neho - - 

12. SO2 a siričitany o koncentrácii viac ako 10 mg/kg 
alebo 10 mg/l vyjadrenej ako SO2 

-     - 

13. vlčí bôb( lupina) a výrobky z neho - - 

14. mäkkýše a výrobky z nich - - 

 
Ionizujúce žiarenie: nie je ošetrené ionizujúcim žiarením. 
 
Výrobok nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín (GMO) a neobsahuje 
geneticky modifikované organizmy (GMO) v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) 1829/2003 zo dňa 22. októbra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách. 
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