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APC OUT 

Technický list 

 

SYMBOL pH 

P-12 14 

 

Velmi efektivní produkt určený k čištění povrchů ve výškách, střechy a fasády znečištěné sazemi, 
nečistotami organického původu (rostliny, hmyz, odpadní procesy) a ropné znečištění (oleje a maziva). 

APLIKACE: 

- fasády, povrchy ve výškách a střechy všeho druhu; 
- spodní část karoserií; 
- kola, obložení kol, ráfky kol, disky. 

SLOŽENÍ: 

-  5 - 15% kationtových povrchově aktivních látek; 

- <5% neionogenních povrchově aktivních látek; 

- <5% amfoterní povrchově aktivní látky; 

- <5% fosfonátů; 

- <4% hydroxidu sodného; 

- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné. 

VYUŽITÍ: 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy. 
Používejte jako vodní roztok podle úrovně znečištění povrchu.  
1: 5 - 1:10 (100-200 ml / 1 l vody): 

Prostředek nastříkejte aplikátorem na povrch a poté jej omyjte vysokotlakou vodou (asi o 100 barech). 
Pro větší efekt použijte teplou vodou (70-80 ° C). Malé povrchy lze umýt štětcem se střední štětinou a 
horkou vodou. 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

NEBEZPEČNÝ 

 

- způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 

- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 

- PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži  
vodou (nebo sprchou). 

- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud 
to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování. 

- Okamžitě volejte lékaře. 

- Uložte pod zámkem. 

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. 

 

 

 

 

 


