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SANIT  TopEfekt®   
SYMBOL   

T-03   

pH   

1   

   

Jemný, kyslý, umývací a starostlivý prípravok v  géli  na každodenné umývanie  sanitárnych zariadení.  

Účinne odstraňuje   súčasné nečistoty anorganického pôvodu:   zvyšky  mydla,  minerálne usadeniny, 

infiltráty tvrdej vody.  Zanecháva dlhotrvajúcu, sviežu, kvetinovú vôňu.  Jemné- nepoškodzuje   

nehrdzavejúcu oceľ, dáva lesk. Odporúča sa na čistenie nehrdzavejúcej ocele a skloviny, keramiky, skla.  

Má preventívny účinok.  Obsahuje kyselinu citrónovú.   

   

POUŽIŤ:   
- sanitárne zariadenia;  vane, sprchové podnosy,  sprchové kabíny,  kúpeľňové armatúry,  smaltované 

zariadenia,  prvky z nehrdzavejúcej ocele;    

- škrupiny, pisoáre, umývadlá (keramické a plastové spotrebiče), glazúra, podlahy;   

- zábradlia, zábradlia.   

   

KOMPOZÍCIA:   
5÷15% aniónové povrchovo aktívne látky  ,  zloženie  vône,  pomocné látky;  obsahuje  kyselinu 

citrónovú  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím by  ste si  mali prečítať  kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi. V 

závislosti od zamýšľaného použitia použite nasledujúce zriedenia:   

- čistenie: koncentrát;   

- kúpele: 100-200 ml/10 l vody;    

- keramické dlaždice: 50-100 ml/10 l vody;   

- toalety: 100-500 ml / 10 l vody;    

- po vyčistení umyte a opláchnite povrch tečúcou vodou.   

   

HROZBY:   

    
Poznámka  

   

 Dráždi pokožku   

 Dráždivé pre oči  

Noste  ochranné rukavice  
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AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstrániť  kontaktné 

šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí  

   

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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