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TOP PLAM OXY 
SYMBOL pH 

T-45 - 

  
Produkt do odplamiania oraz wybielania starych plam i przebarwień pochodzenia 

gastronomicznego typu: soki, alkohole, przetwory owocowo – warzywne, cola, kawa, herbata, oraz 

plam z moczu, niektórych barwników, krwi i rdzy. Stosować głównie po praniu zasadniczym i 

dokładnym wypłukaniu, a także tam, gdzie nie poradził sobie odplamiacz chlorowy. Zalecany jest 

przede wszystkim do nawierzchni tekstylnych z włókien naturalnych pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego, np. wełna, bawełna, len, jedwab, juta, konopie, włókna kokosowe. Można stosować do 

włókien syntetycznych. 

 

ZASTOSOWANIE: 
-  powierzchnie tekstylne o trwałych barwach (obrusy, odzież, pościel, dywany i wykładziny tekstylne, 

meble tapicerowane). 

 

SKŁAD: 
>30% związki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, 

rozjaśniacz optyczny, substancje pomocnicze 

 

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

- stare plamy: rozsypać produkt na zaplamioną powierzchnię; 

- spryskać dokładnie wodą i pozostawić na około 1,5- 2 godz.; 

- zwilżać powierzchnię co 30 min. w celu ciągłego uaktywnianiu preparatu; 

- po określonym czasie odessać brud i wypłukać powierzchnię odkurzaczem piorącym (lub po prostu  

  wyprać). 

- świeże plamy: stosować roztwór 1:3 z wodą. 

 

Wycierać na bieżąco pochlapane elementy wyposażenia wnętrz (plastik, drewno, metale). 

W razie wystąpienia piany przy płukaniu użyć odpieniacza Tenzi De-Foam. 

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

na całej powierzchni – wykonać próbę. 
    

ZAGROŻENIA: 

 
 
Uwaga 
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Działa szkodliwie po połknięciu 

H2Może intensyfikować pożar; utleniacz 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 

 

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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