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TIOP PLAM OXY

Technický   list  

Přípravek na odstraňování skvrn a bělení starých skvrn a zabarvení gastronomického původu, jako jsou:

džusy, alkoholy, ovocné a zeleninové konzervy, kola, káva, čaj a skvrny od moči, některá barviva, krev

a rez. Používejte hlavně po hlavním praní a důkladném opláchnutí a také tam, kde to odstraňovač skvrn

na bázi chlóru nezvládl. Doporučuje se především pro textilní povrchy z přírodních vláken živočišného

a rostlinného původu, např. Vlna, bavlna, len, hedvábí, juta, konopí, kokosová vlákna. Lze použít pro

syntetická vlákna.

APLIKACE:

- -textilní povrchy se stálými barvami (ubrusy, oděvy, ložní prádlo, koberce a textilní podlahové

krytiny, čalouněný nábytek).

SLOŽENÍ:

-

-

-

-

-

> 30% bělících látek na bázi kyslíku

< 5 % aniontové povrchově aktivní látky

Enzymy

optické zjasňovače

pomocné látky

VYUŽITÍ:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list nebezpečné chemické směsi.

-

2

staré skvrny: posypte produkt na znečištěný povrch; důkladně jej pokropte vodou a nechejte asi 1,5-

hodiny; povrch navlhčete každých 30 minut pro kontinuální aktivaci přípravku. Poté nečistoty vysajte

a povrch opláchněte mycím vysavačem (nebo jej jednoduše umyjte).

- čerstvé skvrny: použijte ředění 1: 3 vodou. Postříkané vnitřní prvky (plast, dřevo, kovy) pravidelně

otírejte. Pokud se během oplachování objeví pěna, použijte odpěňovač Tenzi De-Foam.
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VAROVÁNÍ! Odstraňovač skvrn lze použít pouze pro

materiály s trvalou barvou. Před použitím po celém povrchu proveďte test.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Varování

Zdraví škodlivý při požití

H2 Může zesílit oheň; okysličovadlo

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Kouření

zakázáno

PŘI POŽITÍ: volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře, pokud se necítíte dobře

SPOTŘEBUJTE DO:

12 měsíců od data výroby.

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Znečištěné nádoby by měly být zcela vyprázdněny. Po vyprázdnění nádobu několikrát neprodleně

opláchněte. Prázdný kontejner lze skladovat v kontejnerech pro sběr plastových obalů nebo je lze

doručit specializované společnosti k recyklaci.

Likvidace by měla být v souladu s národními / mezinárodními předpisy

tel.: +420 792 333 565
email: prodej@yabok.cz


