KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TopEfekt® PUNKT
SYMBOL

pH

T-34

-

Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania
miejscowych zanieczyszczeń z pisaków nierozpuszczalnych w wodzie, gumy do żucia, kleju z etykiet
samoprzylepnych, mas bitumicznych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych
farb typu "graffiti", plasteliny i parafiny z dywanów.
Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie gumowe, miękki plastik oraz nieoryginalny lakier z karoserii
samochodowych.

ZASTOSOWANIE:
- karoserie samochodowe,
- pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie,
- posadzki twarde, wykładziny dywanowe.

SKŁAD:
<50% alkohole, 5-15% terpeny pomarańczowe, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Preparat stosować bez rozcieńczania - punktowo. Preparat nie miesza się z wodą. Nanieść
spryskiwaczem. Odczekać chwilę. Oczyścić szczotką lub szmatką.
W przypadku nierównych powierzchni preparat należy nanieść na zabrudzona powierzchnię, odczekać
chwilę, a następnie przeszorować i zebrać brud za pomocą szmatki.
Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w
miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas.

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa drażniąco na oczy
Działa drażniąco na skórę
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/
NIE wywoływać wymiotów
Przechowywać pod zamknięciem

TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

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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