KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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Skoncentrowany preparat pieniący bez wybielaczy optycznych do czyszczenia szczotką
(metodą szamponowania). Nie zawiera rozpuszczalników; tworzy pianę o strukturze krystalicznej.
Dokładnie penetruje każde włókno wykładziny; posiada przyjemny zapach; wymaga odessania i
wypłukania bieżącą wodą odkurzaczem piorącym.

ZASTOSOWANIE:
- szampon do wszystkich powierzchni tekstylnych (dywanów, wykładzin dywanowych) odpornych na
działanie wody;
- meble tapicerowane, wykładziny o trwałych barwach.

SKŁAD:
<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5-15% amfoteryczne związki powierzchniowo
czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
- pranie wykładzin, dywanów i tapicerki tekstylnej: 100-400 ml/ 10 l wody ciepłej;
- dokładnie odessać brud i przepłukać wykładzinę, najlepiej odkurzaczem do prania;
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć;
- przy bardzo silnych zanieczyszczeniach (plamach) wzmocnić preparatem TopEfekt® STR;
- w razie potrzeby operację powtórzyć.

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
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