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TopEfekt
® 

MAX 
SYMBOL pH 

B-02 9 

 
 Uniwersalny preparat myjący, neutralny w roztworze, łatwo usuwa bieżące zabrudzenia 

pochodzenia tłuszczowego. Nie pozostawia smug; szybko schnący. Odświeża i pozostawia przyjemny 

zapach, tworzy delikatną, błyszczącą powłokę ochronną. Zalecany do powierzchni biurowych każdego 

rodzaju oraz posadzek drewnianych i drewnopodobnych lakierowanych lub laminowanych oraz 

wyposażenia wnętrz. Nie pozostawia refleksów świetlnych. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- wyposażenie mieszkań i biur (meble, urządzenia biurowe, elementy wyposażenia mieszkań), drzwi,  

  poręcze, parapety, boazerie; 

- panele laminowane, zabezpieczone posadzki drewniane i drewnopodobne, laminaty, wykładziny  

  elastyczne (linoleum, PCV). 

 

SKŁAD: 
<5% niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (Limonene), 

substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

W zależności od metody mycia stosować następujące rozcieńczenia: 

- mycie bieżące: 25-50 ml/ 10 l wody, 

- mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody, 

- do paneli stosować metodę „spray” (spryskiwacz + szmatka), 

- doczyszczanie punktowe – bez rozcieńczania. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Uwaga 

 

Działa drażniąco na oczy 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
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TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 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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