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Top PLAM CLOR 
SYMBOL pH 

T-44 14 

  
Odplamiacz do plam i przebarwień pochodzenia gastronomicznego typu: soki, alkohole, 

przetwory owocowo – warzywne oraz plam tłustych: olej, tłuszcz, smar. Eliminuje nieprzyjemne 

zapachy pochodzenia zwierzęcego lub powstałe w wyniku procesów gnilnych. Zalecany do 

nawierzchni tekstylnych sztucznych, np. poliester, poliamid, akryl, nylon, polipropylen, poliakrylan. 

Do czyszczenia siedzeń i dywaników silnie zaplamionych w zestawie z produktem Texwash oraz jako 

wybielacz i odplamiacz do włókien naturalnych o trwałych barwach (po uprzednio wykonanej próbie). 

Zalecany do usuwania plam z krwi. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- powierzchnie tekstylne sztuczne i naturalne o trwałych barwach; 

- pościel (wybielanie); 

- siedzenia, dywaniki, tapicerka (tekstylia). 

 

SKŁAD:  

<15% związki wybielające na bazie chloru, <5% kationowe związki powierzchniowo czynne, <5% 

fosfoniany, <5% wodorotlenek sodu, substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

Preparat należy stosować przed lub w trakcie prania zasadniczego. 

Stosować roztwór:  

- odplamianie 1:10 z wodą (10%); 

- wybielanie 1:20 z wodą (5%); 

- pranie 1% Top Plam Clor + 4% Textil lub Texwash;  

- nanieść preparat na zaplamioną lub wybieloną powierzchnię tekstylną pozostawić na około 0,5  

  godziny; 

- odessać brud i przepłukać kilkakrotnie wodą – odkurzaczem piorącym. 

- do likwidacji piany stosować produkt De-Foam. W przypadku pochlapania dokładnie powycierać  

  elementy plastikowe, drewniane, metalowe. 

 

UWAGA: Odplamiacz można stosować tylko do materiałów o trwałych barwach. Przed użyciem 

na całości należy wykonać próbę. W przypadku odplamiania lub wybielania materiałów z 

włókien naturalnych należy zachować szczególną ostrożność! 

UWAGA! Nie stosować z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor)! 

 

ZAGROŻENIA: 
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Niebezpieczeństwo 

 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

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 

Przechowywać pod zamknięciem 

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy 

 

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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