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TOP PLAM CLOR  

SYMBOL   

T-44   

pH   

14   

      

Odstraňovač škvŕn pre škvrny a sfarbenie  gastronomického pôvodu, ako sú: šťavy, alkoholy,  

ovocné a zeleninové konzervy a mastné škvrny: olej, tuk, mastnota. Eliminuje nepríjemné  pachy 

živočíšneho pôvodu alebo vytvorené v dôsledku hnilobných  procesov.    Odporúča sa pre  umelé  textilné 

povrchy, napr.  polyester, polyamid, akryl, nylon, polypropylén, polyakrylát. Na čistenie sedadiel a 

kobercov silne zafarbených v súprave s výrobkom  Texwash  a ako bielidlo a odstraňovač škvŕn pre  

prírodné vlákna s trvanlivými  farbami (po predchádzajúcom vyrobení  vzorky). Odporúča sa na 

odstránenie škvŕn z krvi.   

   

POUŽIŤ:   
- umelé a prírodné textilné povrchy  s trvalými  farbami;   

- posteľná bielizeň (bielenie);   

- sedadlá, koberce, čalúnenie (textílie).   

   

KOMPOZÍCIA:  

<15%    bieliace zlúčeniny na báze  chlóru, <5% katiónové povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, 

<5% hydroxid sodný,  pomocné látky    

   

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

by sa mal použiť pred alebo počas hlavného prania.  

Použite riešenie:    

- odstránenie škvŕn 1:10 s vodou (10%);   

- bielenie 1:20 s vodou (5%);   

- umývanie 1% Top Clor Stains + 4% Textil alebo Texwash;    

- aplikujte prípravok na zafarbený alebo bielený textilný povrch nechajte asi 0,5 hodiny;   

- vysávajte nečistoty a  niekoľkokrát opláchnite vodou – tepovačom.   

- na odstránenie peny použite  výrobok De-Pena. V prípade striekania dôkladne utrite plastové, drevené, 

kovové prvky.   

   

POZNÁMKA: Odstraňovač škvŕn sa  môže použiť len  pre materiály s trvanlivými  farbami.  Pred 

použitím v celku je potrebné vykonať  test. V prípade odstraňovania škvŕn alebo bielenia 

materiálov z  prírodných vlákien je potrebné venovať osobitnú pozornosť!   

POZNÁMKA! Nepoužívajte s inými výrobkami.  Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór)!   

   

HROZBY:   
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Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  

 Veľmi toxický pre vodné organizmy   

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre PRI 

POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  Okamžite odstráňte všetky pokrčené odevy.   

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  

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxické plyny  

   

UPLYNUTIE:   
12 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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