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TopEfekt
® 

TUR 
SYMBOL pH 

T-23 7 

 
 Preparat do bezodpływowych toalet wolnostojących, turystycznych, o okresowym sposobie 

opróżniania. Hamuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów, zapobiega powstawaniu osadów, 

maskuje kolor ekskrementów, hamuje rozwój bakterii beztlenowych. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- toalety bezodpływowe – do momentu opróżnienia, 

- toalety turystyczne – do momentu opróżnienia, 

- toalety wolnostojące – do momentu opróżnienia. 

 

SKŁAD: 
<5% kationowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje 

pomocnicze 

 

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

chemicznej. 

Toaletę zalać roztworem roboczym. Pozostawić do momentu opróżnienia. Dozowanie uzależnione jest 

od temperatury otoczenia:  

- temperatura do 17°C: 60 ml/ 10 l wody,  

- temperatura do 21°C: 80 ml/ 10 l wody, 

- temperatura do 25°C: 120 ml/ 10 l wody,   

- temperatura do 30°C: 150 ml/ 10 l wody, 

- temperatura do 40°C: 200 ml/ 10 l wody. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
Uwaga 

 

Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

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 utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 

opiekę lekarza 
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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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