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APC IN  

Technický list 

 

 

Čistící a mycí prostředek určený pro silně znečištěné povrchy a domácí předměty. Odstraňuje starší i 
novou špínu organického původu. Efektivně vyčistí kůži, textil, plastové, dřevěné i laminátové povrchy. 

Výrobek není škodlivý a zpomaluje proces znovu znečištění. 

APLIKACE: 

- kůže, látky se stálou barvou, plasty; 
- dřevo a povrchy z dřevěné imitace; 
- lamináty a dýhy. 

SLOŽENÍ: 

- <5% aniontové povrchově aktivní látky; 
- <5% fosfáty; 
- <5% zelené mýdlo; 
- aroma; 
- pomocné látky neklasifikované jako nebezpečné. 

VYUŽITÍ: 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy. 

Vytvořte si vhodné pracovní prostředí, opatrně nastříkejte na povrch, vyčkejte 15-20 vteřin a následně 
setřete jemným kartáčkem nebo houbičkou. Důkladně povrch opláchněte. 

DÁVKOVÁNÍ: 

- 10% - 100ml/ 1l vody – čištění kůže nebo dřevěných povrchů; 
- 20% - 200ml/ 1l vody – odstraňuje fleky a důkladně čistí; 
- 5% - 50ml/ 1l vody – čištění látkových povrchů; 
- 2% - 20ml/ 1l vody – čištění plastů nebo laminátů. 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

NEBEZPEČNÝ 

 

- Může způsobit vážné poškození očí. 
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ OKAMŽITĚ DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE TEKOUCÍ VODOU PO NĚKOLIK MINUT. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte v 
oplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

SPOTŘEBUJTE DO:  

36 měsíců od data výroby. 

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.  

Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a vypláchnutý 
obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho řádné recyklaci. 

Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou. 

 

 

 

 

 


