
 

 

 
  

KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VÝROBKU  
  

  

TopEfekt® proti  
SYMBOL  

I-04  

pH 

14  

  
Nízko peniace, intenzívne umývacie alkalické činidlo so širokou škálou aplikácií. Odporúča sa na 
dôkladné čistenie všetkých silne kontaminovaných priemyselných podláh pomocou práčok. 
Nezanecháva pruhy. Dokonale rozpúšťa väčšinu polymérnych povlakov zo základných podláh, ako aj 
špinavú ochranu vosku a mydla. Na použitie vo veľkoformátových obchodoch.  
  
POUŽIŤ:  
- veľké plochy (skladové haly, hypermarkety, obchodné reťazce, priemyselné zariadenia, 
veľkoobchodníci).  
  

KOMPOZÍCIA:  
<7% hydroxid sodný, <2% hydroxid draselný, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, 5÷15% aniónové 
povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, <5% silikáty, pomocné látky  
  

NÁVOD NA POUŽITIE:  
Pred použitím by ste si mali prečítať bezpečnostnú list nebezpečnej chemickej zmesi.  
V závislosti od zamýšľaného použitia použite nasledujúce zriedenia:  
- pranie v práčke: 50-200 ml / 10 l vody, - čistenie: 200-500 ml / 10 l 
vody, - odstránenie starých náterov: 1-3 l / 10 l vody.   
- konečné umývanie samotnou vodou sťažuje opätovné zašpiniť 
podlahy.   
  

HROZBY:  

   
Nebezpečenstvo  
  
Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí  
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  
AK PREHLTNETE: vypláchnite ústa. Neindukujte vracanie  
V prípade kontaktu s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetky kontaminované odevy. 
Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy. Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM 
/ lekára  
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AK SA DOSTANE DO OČÍ: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstrániť  
kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní Držte sa 
v izolácii  
  

Spotrebujte:  
36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.  
  
ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
Ďalšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.  
  
Kontaminované obaly by mali byť úplne vyprázdnené. 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. Dodržiavajte 
ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (zbierka zákonov z roku 
2013, položka 888).  
  
  


