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Top Efekt
®
 EXOTIC 

SYMBOL pH 

P-11 7 

 
 Środek do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. 

Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, szybko wysycha oraz utrzymuje 

połysk. Odczyn pH neutralny. Preparat charakteryzuje się przyjemnym zapachem owoców 

egzotycznych. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- wodoodporne posadzki twarde – błyszczące: płytki ceramiczne i kamienne (szkliwione);  

- PCV, drewno lakierowane, korek zabezpieczony, panele laminowane;  

- meble lakierowane, urządzenia biurowe i inne elementy wyposażenia wnętrz. 

 

SKŁAD: 
Alkohole, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje 

pomocnicze 

 

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

W zależności od metody mycia stosować następujące rozcieńczenia: 

- mycie ręczne: roztwór 0,25-0,5 % (25-50 ml/10 l wody); 

- nanieść na zanieczyszczoną powierzchnię mopem lub szmatką, przetrzeć i pozostawić do  

  wyschnięcia; 

- spryskiwacz 2,5- 5 ml/ 10 l wody;  

- mycie maszynowe 50- 100 ml/ 10 l wody;  

- nie wymaga spłukiwania wodą. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Uwaga 

 

Łatwopalna ciecz i pary. 

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

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
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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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