
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

TopEfekt® TOTAL   
SYMBOL  

P-05   
pH   

14   

   

Alkalický prípravok na  odstránenie starých,  poškodených polymérnych povlakov a dôkladné čistenie  

podláh.   Zvlášť užitočné  pri odstraňovaní vrstvených  voskov a mydiel.  Dokonale rozpúšťa všetky 

nátery v krátkom čase.  Nízke penenie, nezničí  umyté povrchy.   

   

POUŽIŤ:   
- citlivé a jemné povrchy, napr.  kameň vápencového pôvodu, linoleum, lakované parkety;   

- všetky podlahy sú tvrdé, odolné voči  vode a zásadám.    

   

KOMPOZÍCIA:   
<7% hydroxid sodný, <5% neiónové a aniónové povrchovo aktívne látky  , <5% fosfonátov,  

pomocných látok  

   

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

V závislosti  od povrchov, ktoré sa majú umyť, použite  nasledujúce riedenie: 

 -  jemné povrchy: 0,5-1 l / 10 l vody, - ostatné: 1-3 l / 10 l vody.     

Umyté povrchy by mali byť neutralizované 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 opláchnutí Skladovanie 

pod uzamknutím  
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TECHNICKÁ KARTA 
   

   

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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