
 

 

 
  

KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VÝROBKU  
  

  

Top Perfekt 
SYMBOL  

I-11  

pH 

14  

  
 Nízkopenitý prípravok s odmasťovacími a umývacími vlastnosťami pre súčasné a intenzívne čistenie 
povrchov odolných voči alkalickým látkam. Rozpúšťa staré olejové a tukové nečistoty živočíšneho a 
rastlinného pôvodu. Pracuje s tvrdou vodou. Odporúča sa pre všetky typy tvrdých povrchov, v kuchyni 
a gastronómii a v potravinárskom priemysle. Certifikát PZH č. HŻ/00049/02/2013.  
  
POUŽIŤ:  
• povrchy v potravinárskom priemysle, v kuchyniach, stravovacích miestnostiach;  
• skladov potravín.  
  

KOMPOZÍCIA:  
5÷15% EDTA sodík, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, zloženie vône 
(Limonene), pomocné látky, obsahuje hydroxid draselný  
  

NÁVOD NA POUŽITIE:  
Pred použitím si prečítajte v karte bezpečnostných údajov o nebezpečnom chemickom mieshane.  
Je ideálny pre umývačky riadu, jednodiskové stroje a vysokotlakové stroje, ale v tomto prípade povrch 
vyžaduje dôkladné prepláchnutie čistou vodou.  
Odporúčané riedenie: na čistenie: 100 – 200 ml / 10 l vody;  - denné umývanie: 25 
– 50 ml / 10 l vody.  
- v prípade odstránenia starých mastných nečistôt sa odporúča používať teplú vodu pri teplote 
približne 40 °C.  
  

HROZBY:  

  
  
Niebezpieczeństwo  
  
Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí  
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
Používajte len vonku alebo na dobre vetranom mieste  
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  



 

 

AK PREHLTNETE: vypláchnite ústa. Neindukujte vracanie  
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V prípade kontaktu s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetky kontaminované odevy. 
Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.  
Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára  
V PRÍPADE, že sa dostanete do očí: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstrániť  
kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní Držte sa 
v izolácii  
          
SPOTREBA:  
Do 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 odpadom z obalov (Dz. U. 2013, položka 
888).  
  


