
 

SPECIFIKACE 

SPRAY KING 

Katalogové číslo 01200507 

Popis Vzhled:  
Vůně a chuť:  

Složení Rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový), tuky (kokosový) a vosky (bez pryskyřice), E322-sójový 
lecithin, hnací plyn: propan – butan. 

Použití Před použitím protřepejte. Nastříkejte tenkou a rovnoměrnou vrstvu na pánev ze vzdálenosti 
30-40 cm. Používejte při pokojové teplotě okolí. 
 
Varování: 
Nádoba pod tlakem. 
Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším jak 50°C. 
Nevhazujte do ohně ani po použití. 
Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé materiály.  
Udržujte mimo dosah hořlavých předmětů, v přítomnosti nekuřte. 
Udržujte mimo dosah dětí. 
Při nedostatečném větrání mohou vzniknout výbušné směsi.  
Nepoužívejte v blízkosti ohně 

Mikrobiologické 
složení 

Aerobní mikroorganismy (1)_____ 1000 CFU/g max. 
Kvasinky (2)__________________ 100 CFU/g max. 
Plísně (2)___________________ 100 CFU/g max. 
Koliformy (3)____________________ <10 CFU /g 
 (1) ISO 4833:91 
(2) ISO 7954:87 
(3) ISO 4832:91 

 

Fyzikálně 
chemické složení 

Hodnota kyselosti_____________________max. 4.0 mg KOH/g 
Vlhkost__________________0,92 ± 0,01 g/cm3 

Alergeny 
 
 

Podle právního předpisu 2011/1169/ES: 
X – přítomné 
CC – přítomnost nemůže být vyloučena 

Obiloviny obsahující lepek (tzn. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice, špalda, kamut a 
jejich hybridní odrůdy) a produkty z nich 

 

Korýši a výrobky z nich  

Vejce a výrobky z nich  

Ryby a výrobky z nich  

Podzemnice olejná(arašídy) a výrobky z nich  

Sójové boby(sója) a výrobky z nich                                                  (sojový lecithin) x 

Mléko a výrobky z nich  

Skořápkové plody a výrobky z nich  

Celer a výrobky z nich  



 

Hořčice a výrobky z ní  

Sezamová semena(sezam) a výrobky z nich  

Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg,l,vyjádřeno SO2  

Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj  

Měkkýši a výrobky z nich  

 
 

Nutriční hodnoty Nutriční hodnoty na 100g výrobku: 
Energetická hodnota ---------------------------3367 kJ/ 819 kcal 
Tuky--------------------------------------------------- 91 g 
    Z toho nasycené mastné kyseliny---------------------------------6,3 g 
Sacharidy-------------------------------------------- 0 g 
      Z toho cukry-----------------------------------------0 g 
Vláknina-----------------------------------------------0 g 
Bílkoviny-----------------------------------------------0 g 
Sůl--------------------------------------------------------0 g 

Doba trvanlivosti Nejméně 15 měsíců při dodržení podmínek skladování. Datum minimální trvanlivosti je uvedeno 
ve spodní části láhve 

GMO Dle nařízení 18/2001/CE a regulací 1829/2003/CE a 1830/2003/CE – výrobek neobsahuje 
geneticky modifikované organismy. 

Ionizace Výrobek není ošetřen ionizačním tářením 

Balení 500 ml aerosolová láhev, v kartonu 12 ks 

Země původu  Itálie 

Skladování Dodržte skladovací podmínky 

Dodavatel Almeco,s.r.o., Škvorecká 1803, 25082 Úvaly, Česká republika, www.almeco.cz 
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