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EELLLLEEDDEETTAARR  LL  
Sanitační prost ředek pro odstran ění vinného kamene 
 
 
Složení  
Hydroxid sodný >30%, sekvestrační činidla      

<5 %. 

 
Popis  
ELLEDETAR L je chemická slou čenina speci-
álně navržena pro odstran ění minerálních 
inkrustací a vinného kamene ve vina řství. 
ELLEDETAR L může být použit i v jiných obo-
rech (mléko) pro svůj vysoký čistící výkon od-
stranění vinného kamene. 

ELLEDETAR L je vhodný pro povrchy vyrobené 
z nerezové oceli, železa, mědi, epoxidových 
nátěrů, skla a plastů. Nedoporučuje se na hliník, 
cín, pozinkované nebo lakované povrchy. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Návod na použití  
Koncentraci a teplotu určujeme podle stavu usa-
zenin a vhodnosti v oboru. 

Přípravek je vhodný i pro cirkulační systémy. 

Koncentraci a teplotu určujeme podle stavu usa-
zenin. 

ELLEDETAR L je možno použít v horké nebo 
studené vodě v závislosti na režimu, který chcete 
provést.  

 
Dávkování 
3-10 % vinařství studená voda 
1-7 % potravinářství 60-70 °C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po použití vždy ošetřený povrch dobře opláchně-
te čistou vodou. 

 

Balení  
25 kg barely 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Otevřené balení ihned spotřebujte. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) je tento 
přípravek klasifikován: GHS05 Korozivní a žíravé 
látky. Při prodeji vám bude s první dodávkou 
předán Bezpečnostní list prostředku. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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