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TOP PLAM OXY  
SYMBOL   

T-45   

pH   

-   

      

Prostriedok na odstraňovanie škvŕn a bielenie starých škvŕn a sfarbení gastronomického pôvodu, 

ako sú: šťavy, alkoholy,  ovocné a  zeleninové konzervy, cola, káva, čaj  a škvrny moču, niektoré  farbivá, 

krv a hrdza.  Používajte hlavne po alkalickom umytí  a dôkladnom opláchnutí, ako  aj tam, kde 

odstraňovač škvŕn chlóru  nezvládol.  Odporúča sa predovšetkým  pre  textilné povrchy z  prírodných 

vlákien živočíšneho a rastlinného pôvodu, napr.  vlna, bavlna, ľan, hodváb, juta, konope,  kokosová vlna.  

Môže byť použitý pre  syntetické vlákna.   

   

POUŽIŤ:   
- textilné  povrchy  s trvanlivými  farbami (obrusy, oblečenie, posteľná bielizeň, koberce a  textilné 

koberce,  čalúnený nábytok).   

   

KOMPOZÍCIA:   
 > 30%  bieliacich zlúčenín na báze  kyslíka, <5% aniónových povrchovo aktívnych látok  , enzýmov,  

optického zjasňovača,  pomocných látok  

   

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

- staré škvrny: rozptyľujte výrobok na zafarbený povrch;   

- dôkladne postriekajte  vodou a nechajte asi 1,5-2 hodiny;   

- navlhčite povrch každých 30 minút, aby sa prípravok neustále aktivoval;   

- po určitom čase vysajte nečistoty a opláchnite povrch umývacím vysávačom  (alebo jednoducho  

umyte).   

- čerstvé škvrny: použite  roztok 1:3 s vodou.   

   

Neustále utrite  striekané interiérové predmety  (plasty, drevo, kovy).     

Ak sa počas oplachovania vyskytne pena, použite odstreďovač Tenzi De-Pena.    

POZNÁMKA! Odstraňovač škvŕn  sa môže používať len  pre materiály s trvanlivými  farbami.  

Pred použitím na celom  povrchu - vykonajte test.  

      

HROZBY:   

     
Poznámka  
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 Škodlivé pri požití   

H2May zosilňuje oheň;  oxidačné činidlo  

Držte sa ďalej od zdrojov tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. 

Nefajčite   

AK SA PREHLTNE: v prípade nevoľnosti sa obráťte na    

TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/LEKÁR  

   

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.   

   

Kontaminovaný obal by sa mal 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. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).  
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