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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU TOPAZ dezinfekční 3v1
1. Název výrobku:
TOPAZ dezinfekční 3v1 - čistič sanitární techniky a keramiky
2. Složení:
Směs organické kyseliny, tenzidu, parfému a barviva. Informace o obsahu
chemických látek poskytuje bezpečnostní list výrobku.
3. Oblast použití:
TOPAZ dezinfekční je kyselý čisticí přípravek na všechny druhy sanitárních
zařízení. Čistí, dezinfikuje a leští umyvadla, vany, sprchové kouty, keramické
obklady, vodovodní baterie a další sanitární techniku a zařízení. Snadno a bez
námahy vyčistí i zašlou špínu a dlouhodobě usazené nečistoty. Účinně
odstraňuje vodní kámen, zbytky mýdla, rez, plísně a jiné nečistoty. Zanechává
zářivý lesk.
4. Způsob použití:
Přípravek se nanese neředěný přímo na znečištěnou plochu a nechá se
působit 3 až 5 minut. Poté se opláchne vodou nebo setře vlhkým hadříkem,
popřípadě dočistí kartáčem.
5. Balení:
500 ml, PET obal s rozprašovačem, skupinové balení 10 ks ve folii
1 l, HD-PE obal, skupinové balení 8 ks ve folii
5 l, HD-PE obal
10 l, HD-PE obal
25 l, HD-PE obal
6. Skladování:
V původních obalech v suchém prostředí při teplotě 5 – 30° C.
Záruční doba je 24 měsíců od data výroby.
7. Likvidace odpadu:
Běžným způsobem do odpadní kanalizace.
8. Likvidace obalu:
Po vypláchnutí do sběrných nádob pro plastové obaly.
9. Likvidace výrobku při nehodě:
Po silném zředění lze spláchnout do kanalizace.
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10. Klasifikace výrobku:
Xi – dráždivý, Obsahuje kyselinu mravenčí CAS 64-18-6, EINECS 200-579-1.
R36/38:

Dráždí oči a kůži.

S2:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

S23:
S26:

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.*
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.

S37/39:
S51:

Používejte pouze v dobře větraných prostorech.*

Poznámka: * Platí pro balení 0,5 l s rozprašovačem
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