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RUBBER OFF 

Technický list 

 

SYMBOL pH 

P-17 13 

 

Univerzální koncentrovaný výrobek určený k odstraňování jakéhokoliv druhu pryžových stop z 
mikroporézních povrchů odolných vůči vodě a zásadám. Účinně rozpouští mastnotu, nečistoty a 
lepidla používaná sportovci (pryskyřicové a parafinické). 

APLIKACE: 

Doporučeno pro důkladné čištění: 

- průmyslové podlahy (epoxidové pryskyřice, beton, přírodní kámen) 

- kancelářské podlahy (keramika, linoleum, PVC atd.) 

- sportovní podlahy (parkety, PVC atd.) 

SLOŽENÍ: 

- <5% aniontových povrchově aktivních látek 

- <5% neionogenních povrchově aktivních látek 

- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné 

VYUŽITÍ: 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy. 
- denní čerstvé nečistoty: 0,5 - 2% (50 - 200 ml / 10 l vody). 

- stará špína: 10 - 20% (1 - 2 l / 10 l vody). 

- zaschlé fleky (vrstvená nečistota) 1: 3 s vodou. 

Připravte pracovní roztok v závislosti na úrovni znečištění, naneste výrobek na kontaminovanou 
oblast a nechte  1-2 minuty působit. Strojově nebo ručně vyčistěte, odstraňte veškeré nečistoty a 

omyjte prostor čistou vodou. Povrch vysušte nebo nechte, aby se sám vysychal. 

UPOZORNĚNÍ: Na polymerních površích použijte na fleky maximálně 1% roztok (100 ml / 10 1 vody). 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

NEBEZPEČNÝ 

 

- Dráždí kůži. 
- Způsobuje vážné poškození očí. 

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

- 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. 

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. 

 

 

 

 

 


