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Top PLAM CLOR 

Technický list 

           

       

SYMBOL pH 

T-44 14 

 

Odstraňovač skvrn, určený k odstranění změn barvy gastronomického původu, jako jsou: džusy, 
alkohol, stopy ovoce a zeleniny a mastné fleky od oleje, mastnoty, tuků. Odstraňuje nepříjemný 
zápach živočišného původu. Doporučeno pro umělé textilní povrchy jako polyester, polyamid, akryl, 
nylon, polypropylen, polyakrylát. Může být použit k čištění silně znečištěných sedadel a koberců 
společně s produktem s názvem Texwash nebo může být také použit jako bělicí prostředek či 
odstraňovač skvrn z přírodních látek se stálými barvami. 
Doporučeno pro odstranění stop krve. 

APLIKACE: 

- umělé a přírodní textilní povrchy se stálými barvami; 

- látky (bělení)  

- sedadla, koberce, čalounění 

SLOŽENÍ: 

- <15% bělících látek na bázi chloru 

- <5% hydroxidu sodného 

- <5% kationtových povrchově aktivních látek 

- <5% fosfonátů 

- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné 

VYUŽITÍ: 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy. 
Připravte si koncentrát dle účelu užití: 

- odstranění skvrn: 1:10  s vodou (10%) 
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- bělení: 1:20 s vodou (5%) 

- praní: 1% Top Plam Chlor + 4% Textil nebo Texwash 

Naneste roztok na povrch, nechte 30 minut působit, vyčistěte nečistoty vodním vysavačem. Pro 
odstranění pěny použijte výrobek De-Foam. 

V případě postříkání rychle setřete plastové, dřevěné nebo kovové prvky. 

Upozornění: Tento výrobek je určen pouze pro materiály se stálými barvami. Před použitím 
zkontrolujte stálost povrchu. Nesmíchejte s jinými výrobky. Může dojít k uvolnění nebezpečných 
plynů (chlor). 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

NEBEZPEČNÝ 

 

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

- Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 

- 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). 

- Okamžitě volejte lékaře. 

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

- Uložte pod zámkem. 

- Při kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny. 

SPOTŘEBUJTE DO:  

12 měsíců od data výroby. 

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.  
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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. 

 

 

 

 

 


