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TopEfekt® STR  
SYMBOL  

I-01  

pH 

13  

  

Nízkopenitý alkalický prípravok určený na strojové a ručné čistenie všetkých silne kontaminovaných priemyselných podláh. 
Rozpúšťa nečistoty mastného a olejového pôvodu. Môže byť použitý ako odstraňovač škvŕn pre mastné škvrny na 

kobercoch. Odporúča sa na čistenie pružných povrchov, ako je PVC, linoleum, gumoleum, vinyl, lentex, ako aj povrchy živice.  

  

POUŽIŤ:  
- priemyselné povrchy a podlahy odolné voči vode a alkalickým činidlám, napr.:   

- výrobné haly, vykladace zóny, opravovne, dielne; - chodby, schodiská, športové haly.  

  

KOMPOZÍCIA:  
<5% fosfáty, <5% fosfonáty, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, vôňa, pomocné látky, hydroxid sodný   

  

NÁVOD NA POUŽITIE:  
Pred použitím si prečítajte bezpečnostnú kariet nebezpečnej chemickej zmesi.  
- umývanie rúk: 100-300ml/10l;   

- pranie v práčke: 100-200ml/ 10l vody;  - čistenie: 200-500ml/10l vody.  
  

HROZBY:  

  
Nebezpečenstvo  

  

Dráždiť pokožku  

Spôsobuje vážne poškodenie očí  

Noste ochranné rukavice/ochranu očí  

AK SA DOSTANE DO OČÍ: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou.  

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

Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára  

  

SPOTREBA:  
Do 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.  
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ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
Ďalšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov nebezpečného chemického prípravku.  

  

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).  
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