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PRACÍ PRÁŠOK EX   
SYMBOL   

D-05   

pH   

neuplatňuje 

sa  

   

Veľmi účinný prášok bez zápachu na umývanie čalúnenia, kobercov a kobercov pomocou tepovača.  

Odstraňuje škvrny a   organické nečistoty bez poškodenia  materiálu.   Extrakty obsiahnuté v prášku 

prenikajú hlboko  do  štruktúry  vlákien  a účinne odstraňujú nečistoty a škvrny.   

   

POUŽIŤ:   

-  textilné čalúnenie, koberce,  textilné koberce, tapacír, autosedačky.   

   

KOMPOZÍCIA:   

15÷30% kremičitanov, 5÷15%  bieliacich zlúčenín na báze  kyslíka, <5% aniónových povrchovo 

aktívnych látok  , enzýmov,  pomocných látok  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Pred použitím si pozrite   kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

Čalúnenie, koberce, koberčeky:  Pred čistením skontrolujte farebnú stálosť.  

Urobte 1-2% roztok (10-20 g na 1 liter  vody) a postriekajte   striekacím zariadením.  V prípade silných 

nečistôt zľahka utrite mäkkou kefou  alebo hubkou a vysajte.  Naneste vodu ručne na povrch a znova 

sajte.   Prevádzková teplota 40 - 60 °C. Neveďte k namáčaniu tkaniny.   

TAPACÍR: Namočte špongiu / handričku s 1% roztokom a utrite povrch. Ak chcete povrch opláchnuť, 

zopakujte operáciu  špongiou/handričkou namočenou v čistej vode. Nevedú k nadmernému namáčaniu.  

Prebytočnú vlhkosť utrite   suchou handričkou. Pre ťažké škvrny môžete použiť stain remover top 

OXY alebo Top Spots CLOR.   

Poznámka: Najlepší čistiaci účinok  sa dosiahne  použitím dávkovacích a sacích zariadení (tepovača).   

   

Poznámka: Pred použitím skontrolujte  farebnú stálosť.   Dôkladne zmiešajte  prášok vo vode pri teplote 

40-60 ° C. Neustále utrite všetky striekané (počas prevádzky) plastové, drevené a kovové prvky   

(obsahuje aktívny kyslík).     

   

HROZBY:   
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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  

V PRÍPADE, že sa dostanete do očí: Opatrne opláchnite  vodou  niekoľko minút.  Odstrániť  

kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračovať v opláchnutí Uchovávajte v 

uzavretom priestore  

   

UPLYNUTIE:   

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

   

ĎALŠIE FUNKCIE:   

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. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).  
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