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APC OUT  
SYMBOL  

P-12   
pH   

14   

   

Mimoriadne účinný alkalický prípravok na čistenie: fasády, strechy, fasády zo znečistenia 

dechtom (sadze), nečistoty  organického pôvodu (rastliny, hmyz, hnilobné procesy),  

kontaminanty  ropy  (mazivá, oleje, chladiace kvapaliny).   

   

ZASTOSOWANIE:   
- fasády, strechy všetkého druhu   

   

KOMPOZÍCIA:   
<4% hydroxid sodný, <5% neiónové a amfoterické  povrchovo aktívne látky,   

 5÷15% katiónové povrchovo aktívne látky  , <5% fosfonáty,  pomocné látky  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím si pozrite   kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.  

Používajte ako  vodný roztok v závislosti   od stupňa kontaminácie povrchu. Pri zriedení 1:5 až 

1:10 vodou (100-200 ml / 1l vody).  Výrobok naneste na umytý povrch   pomocou ručným alebo 

pneumatickým rozprašovačom  a potom ju umyte  vodou pod vysokým tlakom (cca 100 barov).  

Vynikajúci účinok je daný  umývaním horúcou vodou pri  teplote  70-80 ° C, až do a vrátane 

teploty pary (100-130 ° C).   Malé povrchy sa môžu umyť kefou so stredne tvrdými  štetinami a 

opláchnuť horúcou vodou.   

   

HROZBY:   

    
NEBEZPEČENSTVO 

   

Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite  odstráňte  všetok kontaminovaný odev.  

Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.  Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára AK sa 



dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstrániť  kontaktné šošovky, 

ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.  
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Skladovanie pod uzamknutím  

   

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.  

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, ktorá 
by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v  nádobách určených na  zber 
plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať ustanovenia  
zákona z  13. czerwca 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).   
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